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 متنا 5 ءالملا ند هد 50 أمو ظ

 ةوعدلا هن يعاودلا حئاوسلا ظ : 5

 تب 10١ كيلا وعدا كاسابو كب مهل

 يعاودلا حناوسلا

 ةوعدلا هد

 َ نتن لئاوأو“ ا يو 5 لشقمو 1 هده قنوعد ةعيلط قى كرا هي
 و

 < تاليولا نم مالسالاب لحام كل روصا نأ “ كيلع اهصقاس يتلا كلن
 كلت دعب“ ةعضلاو طوّمسلا نم هبلا ىِ

 رايغالا دياكمهبهددتتا» , لعد 0 ١و كنت اانا كورس ذل < ةعبملاو ةؤرلا

 ناو دوو قع روبل 301م ماد ولكم لب وغلا لئام تت نم

 "يف اراهوالل “ ارابحو ب 1 مهحذكو مه 0 ا“ هوفص

 مالسالاو قرشلاحبصا ىت د تاالاو < قاوثناو قتقدلا لك
 راق ف رمت اليذلا «لئاادا مهلاو “؛ اا اثنلا وه “ صخالا ل

 دم الو هب ين مه يناعتا :الو هفالا لوجتت الو هبا كلا هراغا

 «هلعنايت الو 4ر رذذلاىلا كا داخل نو و “ لد الور

 يو“ لفااودااو باثحالا ركليف ٠ ضرالا ةءقر نمهع.ثارج علقو

 ءاتطاو“ هور قاهزاو “ى.دتلا اطل اذهد.عل < لئانطلاو كارذالا لك

 6 لا كلذل 1 لويس عدت, 1 ىح مدة راعاب ظ ع١ تاريح

 00000 ار |( كل داالا كم قوق الو © ةدكلتماالاةعدخ كالم الو

 0 كاش ةراس الو “ اهتعرك الا ناودع. باب هنا ا اهتعرتما اللا

 : 00 0 )00 لسارلا قربا ةاعدو “ ير  مالؤاذ 4( سنن

 )000 حلا ا وو نويقسلاجاناجقت نانو

 0000 ا د اكلاو“ هحورلا ىوقلا لامعإ نم كلذ لاثما نم



 نم ةوعدلا كش يعاودلا حئاوسلا

 يف تاراطو “ رحبلا يف ل او < ربلا يف :جقإذم اهدضمتو معن < ةلملا

 ةيريقلا وقل لابعإ هال اما. نرم نيشوا ىلا وح لك يشل

 كو“ تتاعايملاو ةظاتاذتاو "تارك تاسيس وك ل ا
 عانتماول اها عامز ونيلو *عادخوةشقربو * دوهعو ضقنو “ دودءو

 قافوو حصنر رهاظو“ 000 ودق>م اما ا م شاشتباو ببحت باوثاو

 ذاق ىلإ اتوا فروت واد ' ءالؤوهوراهجناو« قامتور مدر :رطأب لع

 دلوتو “ ةعئاصملا ءايرح 20 ىلتو: .ةيضفايملا ىوقلا لاعتسا نت

 (اكادجلا ضرما ص ١ و) < ةنهادملاو ردغلا شقارب ما نم ةبلغلا

 “< ججضلاو جيدعلاو “ةباحلاو قابسلاو < ةجولاو ةبلجلا هذه لك

 ةكوتلا نم ا و < ةطّقن ىلع ريدتست اود < حداوتلاو حدافتلاو

 اذهقاهزاومالسالا قم هللا محم ال وهو هيأ ؟ةاود ها وكلا 3ك لع

 نيقرشلا!داستساو ىردقلا اولها دك نيدلا

 هلها يف مالسالا ةيزر ؟كللا ىعناو ؟ كل لما نإ لواحا ال معن

 يلا ةسصملا ريهانا نم هتمصمو < هخكاما ىلع هيعنو هموق ند هتيابو

 ١ هراغا 0 و“ هنادعا دالغو نم هلع دشا ىه

 مهذتنافهوذبنو“ مهكرتفدولها هكرتفيك كل مسجا نا لواحا ال
 هوبناجو“ لمعااولوقلا يفدويراح فك كل لّثما ال“ مبكلهاف هوكلهاو
 لعاوامعو ' هقالخادضب اوُملخَتو “ هئايزا ريغب اويزتف ' نطاملاورهاظلا يف

 ةساربن داخإو 0005 مده

 يهاحو < تمعو تنزي ىفذغو» ,كاضعا ةكي عل يي

 ةيحور ىوقب الا “ هليبس نعدصلا الو “ هليسميف فوقولا نكي ال رايت
 . 8 ا 00

 ( ارما كلغ دعب ثدحي هللا لعلو ( هسيعكلدو



 وعد دلا هد ي عاودلا يمارس ْ 3

: 
 ا 1ث ةفناصعغا 0 ل رادار كلغ دونا" نا 1 قاح

 1 وايام همك ١ 0 : نورا يا باو الا
 لك ابف فالخلا بح وال ع3 رثلا ضعد يف تدل لن ٍفيفط و

 ةيانسلاو زباعتلاو 0 ء هةعراشاف" تراحتلاو بر انما كيف

 1 م كم أنش ممل 3 و ي 0 22 0 اشر يدلا 5 0 اغلا تعشنلا و

 هيف « ىلع مهف ايئاص مهنا رق هنع 0 لولا حيرصب عدريو

 رع - بفهذدتوا واسفل وعز دولا ور اأو 6 هللا لمح اودوصتعا"

 000000008 ا مس لك ولون ر اال »

 اوقلتخاوا وقرقل 4»
 3 م 1 2

 01 اونا نر سر يس كسا يروا را طن ا

 ا ازنت اهلك اهيراقتو اهدغابت ىلع ةيمالسالا َقَربلا دن
 مرتو 31 را ل را يا ا هوس رام

 00000 اا لالا دف "ةنع ةنلعشا اف قوس خ الك

 ايررتقتل ا وا ةلل اننا الا ةدارسالو ةداعس ال يتلا ةيبدالا
 م يف لا ِق مل نقم نا ىذا كلت تح. 51 كو ل

 ناك ا 4 ءو

 كرع نق ىمالشالا ماعلا مسجو قرشأ كايح ف ةنارعلا حورأ|تدفن

 آل دال زن دو رو ناسا وظني ركققطا لكم

« 
 ند هذ وهدل كشرو ةناتكن ازهرو ةنيدد ردعسل 0 0 ايس 0 اب

 ا

 3 هك أف همست 000 ةئالل نم فل ملا 0 را ا

 مار م 5 اه هنو والا 00 نامه ىرتا " صقتو ع



 9 ةدغدلا هله يعاودلامسذا وسلا

 مهضعي ل ل موتك عابض 0 592 عار رو 200 0 وكلش 2 3

 مهبأت :« يسن وقل وأو كنت ماد هع امح لحشتل 1 5391 موقت كقول

 ل نك ةماعلا بلا كلثحو مب اكن 0 و مهيد تاقوفلذم تامل 1 و

 مهتمصاو مهتما لب مهتمسلطف ةثقربلا كلت تاللاس مهل ومع

 نيداا نع بذلاو ةاماحااب 6 ىددل سرقلا مسملا عمسل

 همدق ىلاهنرق نما: رغفتدحو هيلع كرصب عق واذاف هلرصادتلاو يمالسالا

 نئامنا قاد < نكشف نزع < كاليالا قرت اونا 0 0
 هدفك ولو ”يبن لك قنا .درغ ( نطابلاب ملعا هللاو ) < هلكر هاظلا ىبرغ

 انتدتا قرات ريانا فل طبون جا فبكت 0 (ديلقت ءيش مالسالا ثا نم
 تاره وللا (ىزاقللا زوم ةترازالالا اراوطاو كلاود ا

 مع حرخلاو ؟ه تشمل ةادوجهلا هداه نم :ىث ناس لوا ذل كلك

 . اكمطأ يع كاف < ككل 00 ل كا ا .نأش

 « كلتاناتنعاو كارداتشا لكل عت« كل: مليا سا كسول 211
 - هلع نضدقتاو ا ا تح مسج نارووهظلا نم كن 5

 ايف كلاذ نه امش اندرطتسا ارهمو * نا.علادحضوا أم ناب ىلا ةحاخ ”ىفاؤ

 . - قاس نم وه اءاو “ يش ف صضرغلاو دصتلا نم وه ف 7 اذ

 . مالا ةرارح - عفدو

 نوف < ريمضلا حاولا ىلع ركفلا ءامس نم نقم ئذلا ل شلل
 مامات الم كاوا < نافعا ةوادللا ةهاعاذ روم“ كول فانتا ل ريلا

 - ؟ نس رطل 1لق ناولقشا قوتك نالوجلاو دعا لع
9 

 يتلا ةيانعلا تايحوم ن ب م الام لصفت اق 5 ثا تك عميقا وه

- 
 نت

 لزنتت قياّتح مح نمد 5 ات ا كلل | مالزه 45 موقت دام ا ىلا مارعلا د



 ةوعدلا هك ىعاودلا حئاوسلا 3

 ةانح مناوس “ ركفتلا كلفو “ ربدتلا ةراد ىلا < ةمكملا شرع ند
 در 2تالاقتو“ دولا تولوا س7 1 حام تسرد
 .تحنأو « ربانلاو رضاما ملعنم < ىرتو عيستام بوعاهبد شو ' 7
 يف دد ل وا“ 0 قمل د مك 3 ىّتَح را

 5 اهناب لاو زف للخلا لثم

 لك وناك اهنا “ نايدالا نمنيد 3 نا الرس را
 يف ةبلغو < ةطيسلا يف ةطاس لك و لب “ ملاعلا يف ةوعدو « للملا نم ةلم
 رياطخرفك الا < اهوشنواهتثادح لواو « اهرءا ءيداب يف يه ام ناطاسلا
 نودالا“ نع ورعلا وةك( ند عيطتسل الو نوكلاةجردميف عرعرتي

 - اهف هف رصت ةعيبطلا سيما ونيف ةيانعلا ربت ال مث “ ضرالا ىلع ل.نلابيبد

 وا < فورصلا عياذو < نوكحلا عياوز هب يدوت نا اماف هل تْضق

 الا ةياغلا كات ىلا ضهني الو معن < هل ترسد يتلا ةياغلا غواب ىلا هعفدت

 ءاش ثدح كا ءانؤلا يف قا#و “ ءاوجالا يف امهب ريطي ني>انج يوغم

 1 ملقلاو فيسلارصانتأ ىناثلا) و * لمعلاو ملعلا لصاوت ١ لوألا حانملا )

 ةعفرلاوولعلا ٠ ءامس ُْف هية .هىقد تي 0 0 ةينداعاف ظ

 تلد تيمي اط لاق.“ لدار ةلك بلا لع ف ةطيسلا يف تعشنا لوا ملف

 ردق لعو ؛ نيح اهلا نيده د ا ايلا 6 تاص ماعلا ف سثقناو

 ةوطساا يف ذوذتلاو ةوقلا نم ظملا نوكي اهنم سصنلا روفوو ظملا
 سلاو كلملا يف ةعسلاو

 لثمب ةسابعلا ةفالخلا طساوا يف ( مالسالا ) يسدقلا رياطلا اذه لغم

 ا ا ا ناعار قادلاخ يهناف“ روسنلا نم نوكيا بكا
 “< طحملا الع نم ءامسلا ةنعا هرهظب كتحاوو ضرالا موت لع هلجر



 7 ةوعدلا هذه يعاودلا ممناوسلا
 أك ا لا ا ا 20

 ةسارز اللا يد < طرعلما كاب ن٠ “ ةسدقلا كك يدوس لاو
 ير نمةرومعملا ىصقا لع ةينذ ك0 ءاوتسالا طخ ءارو نم

 نيدلا رادج ىلع ههداوق عضو ىتح قرثشملا ىلع هي>انج دحا

 |ْا سءشال لاف طيحخلملا هت لا برغملا فرط قاثلا لاظو

 يلام ل ينفذ تقدو قنا باحتلال و < لالاخ 886 كرما

 نرق نم لقا يف ةمظعلاو ةماخفلا نم نومسملا كرابملا رئاطلا اذه غلب

 اراخدإ < هدعب الو هلبقالن ورق ةدع يف ملاعلا لود كالت مام 2-0

 0 ياويل ماو نكا مع مونأأ ىب هادمحا املذع انأ عبار ها

 0 اءاطشو ' م دالفاب ا جرا ناك نيفد عش “ قاربع

 ترثدو ٠ هفارطا م هنأ 1 باوألاعجر لك : قايحءوضليضدمختو

 تاخادت ىتح هتماه تغمد ٠ هالحر وةانن ووك ٠ ةهتدينحا عل : هتاند

 طدسو ف ءوج١وجك حصاو ٠ هنوعد ا هد وص قدتحاف ٠ همنع ف

 شون موب لك٠ روسلاو مع م شوحوااو تاقذلا نسكت ءارعلا

 عقدت ٠ ديا ا عل رافنبوه و 2 ه |ملذع >0 نراك نم ةعطق

 ريطلا ن 8 ثاغلل ]و٠ . ماوهلا نم لا ل ةممط وهذ 5 ع ماس حانج الو

 مويا هب 30 ىلع ةرمجو ٠ ةلعلا يف ةدايز كلاتو هضرا يف رسنتسا يتلا

 , ةلاذاد ف ءاودأ نم ه ةكلملا 0 هللا حمس ايل » قا نا

 ا هه 5 دك وهتيريف ّ ل نمو ٠ هدأ ءوذ ف للعو

 تاندوهو ٠ 0 نقار نفد ١ تالطعم جل امر وهذ هحرا وج نمةقأ 2

 قيدصلاو د كا تف . نطالاو رهاظلا

 9 وهلا كتاف واعلا قود لعبا .نوحش هناذ !1هكثردح عد

 عمدلاو 5 رو الا ل دفرللو انعابفر ر> الفا ةتهرحو أاماو



 وه

 ك١
 و

 دلاله اوبلا مينارمولا 1

1 7 : . 

 يل كرت همم ول ادرحابو ٠ لبثت سالطراملا ماما تاريعأاو ن0 00 رم 0 رقلا ل |

 ه6 قارتيذلافصلا ماماهامح ليبس يف قايح مد ل رثا ينقع ةيانعلا

5 

 ةديعابلا تاع !انويحف ١ هلال معنا ع رو م مما اود ءامد هذ

 ل م ليوا مازلاهدنيقملا نمانا ةدافلم ءانغي 0 رم اع

 4 ميلذع لن ة- وذ الا اهاّئارالو اوريص نيذلا هلا اهاذني الو قلن دا ءو

 1 يبلاو فلدبلاو " ىلا دق نضتلا تن تلقوا

 هلأ حوم ضو الو هرخفأ 8 كا دم قلخال نيدلا اراارزيح اجلا نادغ

 لا بل ؛ناكرذ دو لل دعا ١ يع جاءعالاف ٠ اههتفدد الا

 اهتوقرا دّوجو ٠ ةداسسو ةداعدسمل اكو فر ردح نق نفق اهياع لا

 مههلاومازعل ادءلا ىو : مهلا لزانم عفترت ٠ ايعافتراو

 ءاعبلا عزانت 0 هدا سماق ف مدس 3 أو ماع !ااما

 مولعلا توات نان“ هريس د هعيش الكيف هل :ةيدذ رف لك ىلع

 هملع لع 2- 0 ل نع هحبا - يذل | ةحدتا هي نكي ودل 5 أ|عاللا تعوالو

2 

 قاخا ماسلا ريغ لغ ءانيلاك 5 ماع الر لمع أاؤ الاو هر ندا "الامل مزاللا

 ثيل 0 امظ علا يذعدو 01 هيحاص ل مدهتل نادل الا س8 هي

 مهو يف اي>اض 4ةيح ا كاتو انو ا الو نياسالاك<ل اهع ذاب ماع هلاأو

 ريحها تاديفل ةريرهمزأأت اح 27 نإ متعيال ٠ فورصال ةرط رع لما

 ةفدا هتاظاولو ٠ لامهالاب ناثدألا ةيذاج هقزق ٠ نيكل !ههيونيما وني نذ

 03 'نانعلا لب مخ ءأا ايه لمعل اوملعل اعأاق . روشفلاةعيزحا هيلع تمضناو 5| “روصتلا

 ةيويملا تاياغاا لبسملا عاس لكل ةادالا امه . نالجرلاو لجرال نادبلاو

 نادخو وا ةءامح < ةرساوا ادرف ٠ ةيدبالا ةداعسلا لد
 7 همموها و 5 ل ٠ وهف 5 2

 ناناك 0 ةقرتلا كر ادمو ٠ ةزيملا عضاوم هذ رك ا أم أ



 4 ةيعللا جك مقماوأللا حئارسلا

 لاجلك لع اال ..ردحا لكر كعب نامل ال قاوالاو لذات الف نزس
 تايم وةوعدلاراطأو. ةلملا جاسو . ةوّدلاتاودأو . كلملا ةلاامه ناو

 مالقاللو لاجردشل تال افيظلا علال داساوررو م بح قل
 - نوكيام اردانو ٠ امهنمم ماقو اههكى ع مهش ضبق نإو « ماوقا

 و
 نحو ور اكواد اذه ةرجز بلاثلا ره اوك ةنايتلا قوت كك امار ا

 يتلا ٠ تاجا اذا قا كانو عئانصل | ةفاك يف اهسماوت 12 كاذل ةفئاطو

 لقابتلا يسن م 00 ةّيه لك ماوقو ٠ ةيندملا ماظن اهلع فقوتي

 لهقع ورا نا كحال ىلا - كلا هيكل لد لدءلا نازي؛ ءوف اكتلاو

 بايسالاّت ر ياذا ه ةتارجتاوأ | ري عاونإلاةلساسةمالسو.نابكلا

 هتطات اك/ ني نا | مزاللاف و .٠ نيلماعأا كنئيذ -- ب لكل ع كرا ال

 هام ناك كفعف 4. ماو 4 :ط وأ هدحبصت ل قرأ 0 هدوه# و هردللو ىلا لع

:, 

 ايليضحتل هتاهذادو | ملحا ع ند ةيانعلا هةقنأ ا ةياعأ | ءارو أخت ٠ هتلودو

 ةدافتلا 0 الا يعامل 0 هدربرع : ا ٠ هنارطف ىف ع تيا دةغرغدروأاو

 ممل وتو .عانعي هناا وه يذلا فرشلاو

 4. .ناسنالا ةأش 97 ٠ ةيناويملا ةأعت نم همت كليجا دقو وكيع كلذ

 نسيلو الاو + يع نا وهموأما تقر 50 نرد شعب راصو

 .٠ يرش نام هم || الو .٠ كئعرم مالكلا

 بيبللا حدك ىتلا ةداعسلاو ففرشلا وه ام - ةيناثلا ( يتناس )
 الحا ني 0 فوقولا يف دهجي يتلا ةيام 5 1 ىعسلا يف

 : 1 فلق . نا

 مرك و ٠ ةرس 0 فرشاهثدي <دار ةنحتسملا ظالما !الا ينتحتم نإو يفا

 يدااططيمولا 7 هذ وكلا يعاسملا ولت قبس نيذلا ٠ دادجالاو ٠ ءانالا ٠
 ب



 ةرعدلا ةذهل يعاودلا حئاوسلا 58

 ةاساسو٠ الصاوتم دع “املا اوداعو ٠ اهنم اوعينىبلا ةيرتلاو ٠ هف اومن

 ةيمالسالارضاوملا رثكأو مهترضاح لها لك ملكا ةفرعي -. ةفناكتم آم

 ا لا نم طع الو ٠ فّرشلا نم نين قالو نا" حلا ذو ةةككو
 نتعلا 00 0 ”ةافمف كلذ 1 0 لذماتي نارا ع تدخلا تا 1

 ظ هيلع اهدامتءاو هيلا

 فرشإ رختفا اذا يملا نا ٠ هيبن ارت رضب اذن ءوتلا ل دق
 ظ و 0 وه يحلاو يب ىلا وه ل

 (بأبو مأب وسي نا فاغ نم ٠ باو اما ماوقالا فرئأا ١
 "1 ا 1 رااقسملا قيعاق ةقالز يوكل ةنع او

 ا 1 لاو لالا فرشاه اك طن يو دايز“ اة اك

 خلا .الو ءالو عياتصلاو نما ةفرعمو مولعلاةمسبالو ٠ زياشملاو اي الابالو
 تسلا قانا ةكرتم يف نانتالا دكر نا“ الا قرشل نفل"
 ةءاجش وا ةباطخةعانص وا ةياعر ربل ا ا“ ا

 هنت ١ مرايا م ال ”ةمرالطو'كقرشلا"تاتدام نم كلذ رع أوا

 ةحارااوانملاب دوعت ةمدخ . هتلمو هتم اهتا.ستكسموكلت هيعاسمءرملامدخيمت
 ارا فرعل ا ل ل ا
 ”ماو وع ةاماخملاو "تذلا 5 ٠ فراعلا لذ توقيعا هور ككمالا كوشي

 هركذ لاق ا حيألا مدني نم 50 هلا ةداعلا لاوضاو نيدلا

 و 0 يديك .هركشألا ُْف 0 رشي مهرلع بجوتو

 نوكينيأتلا وا ءانعلا دب أتو ٠ ركذلا دواخ ناىلا عزنا ال يفا دس

 الا : باغ ىلا هدأ مام هلاك ةرشو ناسنالل 1 ا قذر ئ

 ةعقرفوا ظفللا ةاقل ن نمهلشتنا 9 0 000 0 7 ركع 3



 ١١ . ةوعدلاه ده يعاودلا حئاوسلا

 ءارفز 1 0 فيرباسمكل الد سس فانتا .ناسللا

 ظ > ْ ظ عا عسشم

 ”لسق ظافلا- كلذ لاثما- ليملا ركذلا - ركذلا نسح- فرشلا
 ةريبكمفلاءاضف اة لا ناسنإ لك يف ددرَو ناي لكت السأ ىلع

 / 0 توج ملاع َّ

 ةدعاوا اقرا يدابماوليادالا ةلملم ف 8 الك ينكلو .

 ءانهو ٠ ةيدبالا ةداعسلاىءم ىلع بدلا ف 27 اهدجأ 1 : تا اغلاو تاع

 ءارو ٠ ىرخا راد يف سفتلل جاهتبالاو ميمتلا نم رفوتلاو ٠ مادلا شيعلا
 0 ةفوذحملا . ةسيعتلا ةا ايلا هذه ىوس ةايح يف ٠ :مريلااب 00

 ا 001 ةفعاسملاب تعسلاو الياي ٍتددنما |عم : ءامشو ءانع

 ةمضنم ايا نيدا ا ةعمطلا د ا ) ةينورادلاف (

 اهتايح سيلو ٠ حايرااجاردا بهذتو لمعت ام اكيشو - ٠ ةعمتج ءازجاو
 نوكيال -اهذعب ةاح الف تشالتو تقرت 3 اع ٍفصو قول

 نم رفوتلا يوس ٠ مهيدل ةياغ ليمملا يدلل الوم ٠ مهدنع ينعم فرشلل

 0ك امم يتلا تاوبشلا ءافتتسا نم رثكتلاو . ةيميهبلا ىضنلا ظوظح
 تاناوملا سخا غلبم اهتم غلابي وه اف ناسنالا

 4 يدامملا هذه لع ترحل لصاالا اذه ىلع تبرض ام ل

 نم ىهواو عرفا امدلك اهددع رضا 00 هذه اهب تدكمحعتباو

 يعامتجالا كك ملا كلذ ا

 ادالبلام 7-5 1 ىتيإ نياحد 3 لع تاطه الذ

 (رطملا 0 انئطع تماذا) لو, نمعاب ل1 ةخاو ترد ةمكحُ دختالو

 مهلا لاك نح“ ءازخلا 8 دقو معن



 ةرعدلا 0 ىعاودلا حئاوسلا ظ ١

 ا 10015 م ا 7 ا يات ف
 0 علا ا ل 2 كرم دستمشلا نأ كبل

 لك ساو معد ىلع ر الا رهاح ىدح ءاحو نوص 1 كتهنا ل

 ظ ةيدآ 0 كانا هلا : ند 07 ةطبار كصدو قدا

 ولاو نيدلا 4 م 3 مادام 0 ناسنالا معاصي اي

 نع نايدآلا لك فرحا وحم نم ابيلا عزني ىتأا هياغلا ءارو اه

 يتلا يه ه اهنا اعز ةيموق ةينصعو ةينطو هنا لك وو 0

 ملعلا ةروب لبجلا هللا لئاق - يناسنالا لأ ااويرشبلا عمتجملاب ترضا

 هْضفناو مرا نع لاخلا !ذه دعباو ىمعاو همعا ام قملا يزب لطابلاو

 هاا ةدمعاو لمعلا مكاعدل

 نينْلاو عوزتلاالول هنا نيثحايلا:ال- وه نع ان ع لهاب

 ةرطوس الولو نارمعلا داهم ةطيسبلا هذه ىلع طسبنا ال ناطوالا ىلا

 م ا 0 وا ةكرشلا نسا وتعلو فينا وقل

 ةيئاويحلا صضصضح 2 هم مادا ع

 ا 5 4 ىدالاو ةيد أملا نيت امضفلا كاين صفر نم 6-0 لوف :

 ناك موي 4 كا 3 معلا ف هاو دقأ لل ل انين ذل 005 ةيحمملا

 بدو تهاملك ا ضرالا يف ههحو ىلع مهي تيك ]أو تار دال نكس

 بجع 0 ادعلاو فول ٠م كيربو

 كنطاوع كدت ف تع رمتسلو كنادجو ى كك انه ايف كانغ

 لوقي نمل وق نين قير || 5 )ام كالمط هكدا املا اذه ضرععف ع رثو

 ) - هيل يان را عاج

 لئاقلا يقالخالا ماع 10 اها يسامح كلذ لوق نيبو



 ئ ةوعدلا هذه يعاودلا حناوسلا

 ءاوطنإ ىتنطي يفو امك رئاذ اغليإ را دق معاطم نع ضرعاو

 ءاذحلا اذ اذا انتللاادل و 02 1 امأكناو الف
 يناسنالا عتتملابتارطمنطولاو ئدلا نالوقي نم نيبثنا ناو

 ظ يعامتجالا ىفسافلا لوق ن ني

 لانا كنك اجلا مجم لالا ند كلل كاملا 0 نا ينطو ايف
 ظ رك 0 طل رت

 م موق دع نع ذآ امو سلا ىلع تمعلط الف

 6 وشالا اهلطاوتف. ى محل أ أامفد ىضنأ ات 1 5 ومأ

 كرذرلا م ةأح اياك م نكتاف كزذك ظ ظ

 نيدلا يف نيفراعلا ضعب لوقو

 عاب اهلا نال ةلؤن نتاثلا امو ةداعس هلا نادال ا كلر
 هنيدو هتناما ترو ا 0 : كك

 رظناو نيتطخلا.كنيذ نم نيتيرذلا نيتاه دقن يف كءارآ ١" ككشإ ظ

 ل 0 يلا ىلع ع ضنلاب تاس معالج ل يع

 نكلو © ةطياحلاو مرخلا ٌثاتنساب د الل اهعمجاو < ةشافلا نم اهاثذأو
 مث كلام ةنوكجلل دوج ةيتؤوو كل د دا 35 11 ملا ةصنم را
 عمجي يقالخا ثءاك كمم انه تسلو ٠ تْئش نا واجي ام كسفنل رتخا

 اهذس ديرا ىلا قمل اعاق» كاذ وا اذهل ءاودالاو للعلاو بابسالا كل

 وسر ناك دج ولا ام كج نكت لولد . الم تاماتوأ كانا ف ل١
 فرش طوشم الاةدمدل ىتنال لومعاا 21من ضو سوما مات ل انكللا
 توما وشن ف كاملا 1 كان ا رو لو. ماى دعو الش 001

 ا مادعإو “اهعطق ليجعت هلثمو اذه يفو ةياغ لك نود ةنهارأا



 سلي ا ناوملا 5200

 ىلع ريانتوو ا مسا لق .ىبوم * 2 0

 نيح دعب ولو ,اديور اهيلع قي نا كشوا ةيعاتجالا ةيلا كا هتالاعم

 نم كلانهام ةطخ 1 ترسو ٠ الا اذ لع تبرض اذا سوفتلا

 ةمالل يعاسا | نسحو قالخالا مركو لا كاوا ىثالا

 يسوم ما داءوف نم وا قلذملا نبا سيك نم غرفا يه ًظافلا

 ةسدقمل ةياغلا امعجو : سفننلاب ةيانعلاو تاذلا بح ىلع, ناسيا موك

 ةيعاوطلاب ملا " مدقاو ٠ ه هعاطا ا دوبعم لوا يه معن .. ههجو لكل

 مل وا كارل موبشيفامل يصسبوا “ اردق هباعن وهتلت ناك ايف ٠ هدبع
 . ةكلملادراوم ءاهبوجتتيو اللا تا م فدقب وا ٠ هعزع ةيغريف

 ٠ اهيلع عقنلاب دوعالاو ٠ كام ىدجالا وه كلذ نا ف باتريال ثدح كا

 الو . هيف يه املا ةايحال ثيح ل 0 اهلتقيو ٠ اهيوريلاهويظي
 لهملاو ٠ شحافلا لشنلا نم ألا لهف -. ةلجاملا نم هسحت اء ذلا ا
 ءافيتساو ٠ ا 5 د ا ركحم هينا ايا يحي ا ١ قبطملا

 .اهتابحّىلع اب ايل [ سح يذ لك ور قهزي ناآلا لهو ٠ اهظوظح ظ

 : هريغ' دابعتسساب هيل صرملا عقادب عنتقي ١ الو هسفنل كلد باطي ل

 1 ماعلا ماظن "او ةعاتجالا ةئيملا ىرع 0 و٠ جرما و مرهلاكا هو

 ظ ْ م هضعب دجت م٠ ابل ءامدلا كفسو

 1 0 ةفيرشلا ٠ ا ةع كلا س وضل ضعبو 3 ع 5 المع

 7 الا ببط و هنالخ لامك م .عباطب تمبطأ 038 ًاكواهتاذ نمأشنت

 ايعببط 0 اتاذ احونج, يواسملا نم عزاتو ٠ ٠ نساحملا ىلاعزتتا يه

 ه4 فن ريح الضو لي هللا قشمت -الءاةيناث ةاجم تنادال ماةنايدل تءضخ

 ا جير اضف نادل نيعلاو ناسا تو



 ١ ه ةوعدلا هله يعاودلا حئاوسلا

 ٠ ةضواعم ىلا راظن الو ٠ ةجارم ساّتلا ريغ نم

 نيبو ودان 06 عونلا سايق فخسلا ن 2 نا ىلع ءنكلو

 00 لع صاخلاب قيصللا 0

 ٠ ةجذا_لا عابطلا ع روم نانلا قاخلا يفك حبلا عوضوم نأ

 ةيزت ا همت فر لالا نك هنبص لك نم ةيزاعلا سوفنلاو
 ريسشل ٠ لقعلادباهمامز رعفدت نا ديئرت : يتلا س وفنلا ي مي قي برتلا لق ةب ةلياقلا

 حاجنل اهبام ل حنجلو ٠ ةفيرشل لامعالايلا عقدنتف ٠ 0 هميلاعت لع

 : ةزيرعلاو يللا مقادبالا 1 ةراتتسالاو ةفرعملاو ٠ رايتخالاو ةر اذ عفادب

 يقالخألا : اي ل تتلو 0 نافل نش ىلا كمازرتلا و

 4 ٠ قاخلاَق دل ا يف ثحن» تالبجلايف اي تل ْف ثحبي

 نا ة ٠ عيا اق عيالطلا تيب د

 ملعلا اهيف انل تبا اه - .اهرخآا يهتني ىتمو . اهلوا ناك ىّتم ملا ال
 نه تفصو يتاالالا 1 تال :ذاارذا قوق « حص نأ ”خيراتلا 1

 ق د 00 فاونلا تْضَق دقو. يئريرتلا لاجلاو قاذلا ةفرشلا

 12502 واوا و هناسار تنال طرز نع اهرتر را ل017 ا

 زاحعالاب 0 ةرفطلاو ٠ لالض ةفدصلا ىلع ةلكشلاو . اهيذابم 1 اا

 ليم وه ناسنالا عزانم ىصقا نا ةحناَدلا هذه نم ياراضقو . لاح
 | 0 قل هالك عنا امل لا ليث وه ٠ فرشلا تاياغ ى صقاو .٠ فرشلا

 وه ٠ هيابساو فرشلا اذه يدابم نأو . ا-ةش ةيشب اهب الو“ اهنا
 0 هما 0 1 رعمتب هر يلا ل م مط يعاسلا همدقن اي
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 ةرءدلا هذه يعاودلا حئاوسلا .نيألاو

 عافتنالا ماودب اباد . مهنم درف 10 نوديلع اع اضع دونر هاون | ىلا
 ران ٠ ججرع ءامس يا ملس يفو ٠ جرد ر داو "ىلا ىف هفسلا الصاد“ هب

 ةاحبإلا الا ناسا ءازح امو ( لمعلا ننجح. نم

 ةيسفنلا تادابعلا نم اهبارضاو حيبستلاو م 0 ومدلتا ان ديقكف

 د 4 ناف ٠ ءيشب يف فرشلا نم ثسدل ١ نكلو لضف لكل ناكن او
 فقو هرب .دتواذه لع لضمتح اكو . مودي الو عطقتب ٠ مولعم طسقو ٠ نوزوم

 ٠ هف فرطتت الو هدودح لعدب

 ةقداصلا تايغرلا ةيتشانو م ميازع ءلاطشنيو ه ممهأا فس ىدلا رك وياكل

 هيلع انالدوهل|انمملا يذلا كفرثلاك لذ | صحت ىل !اةعفادلا:ةححصلالايمالاو

 اال 1 وانعا يفوركفلا جسترام ةتيلداو ب تيصنو, يهجم املك
 فقرو كارب هذحا / . يدامملا جراعميف رظنااتدعصو مفموصو للعلاو

 نيكحمتو -ةفارجو _عطنت لك نم ةبذشملا ةقلا دياتملا مكحت لع ألا
 هك 0 اهداعمو اهأدع تاعحولا خوسرو ٠ نسوا وم ا

 لا وا ةمزال قداس اما ءايظع امؤيعونلا اذهءازونآوم 0 اهبادع
 اا درشلا طابخين مق رقلاك اذ لع سوؤنلا قياس ريكا ٠٠
 5 تر تح ةانلا ةنصلا كاتب متت
 : مادملاب ءاملاو ٠ ماسجالاب حاورالا

 اد د زع ةرصإا هكلات هايلقا ىو + مالسالا لع ليولا رحب امو

 دامت | اهب لدحتتو 1 ٠ أعم 0

 هنود اهف «نتيذاعلا ترتانا خت ٠ هيود لومع ن 0 هسامطناو ٠ هيا ها

 ٠ ةحدبو مك ايف يخاو لا تمطقتو

 و 7 اعل نيملسملا فعض يف- يس طلاب اعلام ول

 دوفنو اندل فر اكير هانا نيكاسملا )ل لل |! فعضح مهمل امين ّس ولونيدلا



 ةوعدلا هده يعاودلا حئاوسلا ١7

 قزم لك مهتقلمو ٠ مهتيبام تقرفف ٠ مهيف تلخد يتلا ٠ ةيبرغلا حورلا
 لوخد بجوا يذلا ١| تاق ولو ٠ مهيدياب مه زعيصايص نوبرخي مهتكرتو
 اوهلااذه 4 يذلا امو ٠ فيرشأا دسألا اذه يف . هئبخلا حورلا هذه

 : لف 0 هوهو نام .نأاغ وم فيح يل يدلان مانا اوه ىلا . ممسملا

 ةيلاخ زارا“ هاتر اف رات تان كل هءركتم ننس مايق مدع

 ' مهايند عب قرثد مهنيد ةدزا 7 (سعاوع م« 22 يدلاام

 (ءام هف يف نم قطني لهو ٠ 1 ف يف تليد تاق كاذ الو اذه الذ

 جبار ةنؤواقخ نيندقب زيف يراهنو يلب تفرع 0 2 1 ةعبارلا ىتحتاس )

 00000 < ىكلا ةسرادج الا قلتعا لو صا ل يرافظا ةموعنو

 رباك الا يدي نيب لوغملاو “< لياضفلاو لضفلا لها قوصللاو < يلعتلا و

 ةيفماجل ترئاكو مهدتاوم ىلع كرا مهدئاوف نم ًاسامتقا < لثامالاو

 نونذلا نم نينف ةصاخ ىلا.قارغر دشاو < يلوصو قون ةعزنو يا

 امن«يداملا وتاياغاا نيابتو امي بامةفاسملا دعابت ىللع“اممل ايم وو“ |مهيف يعا

 ” نالوا بحب ,ذ/غقاو .قاطتملا يزين نيوقلا "نايل 20 نف املوا

 ةياطخ < [رشنوادظن “ ةيرعلا برلاسألا يف ةيبدالا تءآشنالا ةكلم حنام
 ةنبت اهب ةسخ ول انجل هرلاةفلفلا وك ةنرطعلا ةكلما: فا يييناك ةباكو

 يهنن كقوشل الها قاخ لك ىلا ةمفادلا “ ة ةيحلآلا دال ف ركقلا

 ؟ قسمنا زيدابسو ءاةختصل لة طيؤسل وع سنن هذراملا يتلا
 طسولاو طيحملا نا ل 5 ةقورملا اهاهانمو “ ةقدَعلا اعنا نمت دخا 1

 نين ءابم" نفد ارا ليربلا ىف لوتسلا فور لوشن اك ام ةرضاملاو

 يدهج اهبو “< ياريحس ىه ل اهيدا.موتابعرشلا نم نيدفلا كنيذ

 ساتخا حربا الىفا ريغ < واعابم دعااهلعو < قاقيوا دقنااهيفو < يانعو
١ 



 هي هده يعاودلا ا : ١مل

 نيابعاجو 6 ا ع قنص ' عجول ينقو خم
 مولع صخألا كاسكو طش اههتاوازأ صرفل ا نم 6 ًايصن

 ائرفد قي رو < عساناو ير« قبيرو الصح ْق اقيوذا نى ال[ نفرابملا

 ةيه زب هند أ“ ىباصتلاو امهبعواولا نم ةيانعلا يل هنافالكيون يماوعاو

 مهدوجو زعي نيدلا هفنيءلضتملا ةرملا نهةدعد رفظل | ١ لب ىسن دقو « ىباش

 مهتعلا ىتح ل أ مهب اعين بنغلا دي 00 هنو و الا هذه ثم أ

 0 عدم و مهلانم عن متم نم ا قرضاح 34 ءاللز تفالودنتلا

 ىت>“ مهلظ ة ةمزالب تاي زالو “ مهلضف يعاتب نم تت ركو ضب 8

 ْ ا هفطاب يانج دمو “ ةيانعلات ءاشو تشامو رستامتيفوتسا

 م0 فاطر دعف هتاناعم نم يبسح تاق “ هنقب نم + نمش الو

 ' اهيلعفوقولل قيفوتلاهلأ ف < ةطقن ماعلا نكل < ةطخلا تعستا نو هناف
 «هبيبسبآلا بتتس الو < هيوص نمأالا باصي ال ةناف « اهيلا ءاهتنالاو

 .نعينقاعالو < ءاشنالاةكلم نم يش كالتما نع كلذ ينادص امو
 “اقناع الالااو ناييلاعززعا رداع م كلس يف ماظتنالا
 ارق رشا انادازشلوا نفت راد يكل 2 فان [تؤيدتنما(8)
 ميظعَتْف رم < اونودو اوطئص م !َ تربسو © ان 5 امهةلمج يف

 : 134 رثام مهناكوا مهناف : مهئاباو مهذ ودح 57 ووهرد هللف “ مهثانع قوه دج

 م ز كاداغلا اهسوعالاوك قئاطلا قيتقسشا هالو ؟ لئاقلل الا
 الزب ىبلرلااب كتم ار هك ناب وز انتا رس. انلا تان قاو اك لطاميرع
 *“ ةفسافلاو مه! اتانوايؤز انتا مهو < ملعلا ةعشلا

 ةبوصم نيب ممتاز وطنا ندد هاما دام 61 تدي قى ظ

 < « ماربالاو ضقنلا ةقيرط ىلع ةعوضوم « ماكخالاو ةوقلا لاق يف



 ١ ةرغدلا هينملا ىعاودلا بازيلا

 شا رملا. لأ قظاو ديك ليورز متل ضيبراك عرتانلا ند يدحوالا ألا اهيعفتنيال
 غسيز .موجنو “ لا موجها فعل كلل | كلذ حصي اللب حاصيالو

 مش يرتب < هرحد ردعتب اعر أمون“ ل !انمالا

 اوزك ذيل« ادياوقلا ةرواإت .زنم رتارصتخ نيبو “ اذه لثم نيب ي
 ةراشا الز“ ةفلماتلا اعمال ركحخ طرنم ؛ جكس 97

 فات هرم نم مهت الع ىلع موقلا نا م امث تناو “ ةعطاسلا اهتهاربل
 مهنمو “ مدعتلا ةليضفو سيسأتلا ةقباس محو “ فرتمن محل لضفلا لكبو
 لا مهم اتنيظوو معنا

 حالملا عقومناعتت الو < ضرغلاماتب نايفتال نيتميرطلا الك نكحاو

 مولعلا تكلا يفت ناك ناو ثحبلا ةرياد عيسوت ذاب < ضرملا نم م مساس ا

 م ةمساح تاهبشلاو كو "يعل نم اريوككلاو“ ةمزال ةيرط
 هن اغلا نااك “ أعم “5 2 ال ةقيرطاهتكلو “ كشلا ةدالو ثحبللاو ثحبلا

 لكل نكمي الو “ امطق الو اًنظ دقت ال مولعلا هذه لثم يف زاجيالا نم
 سانلاق بت نا هيلعمزايالو “ مالكلاو ةمكحلا لها نم از اركي مالا

 هدياقع ل وصاو“ هتنايديدامم نم ا اهتاهماوابنأب .الاهتانابف فعدم

 ةموهوم تاللاخو “ ةئياسريغ اهلعأو ة ةيمأ ء لمجو “ ةغراف تايلك لمح

 < عمجا هللا لضفب يه ةطساو كانهو « ةموهفم الو ٍةلصح ريغ نامو

 ١ عفناو عسوا ةئيحر ةكبسإ يبه ةلدافو

 يع ١! مهراعا اودّقن نيذلا '؛ نيخحابلا كلوا نم :انز] زح نادو 17

 هيعنتاعلع اوعضو “ةأداحملا و عزات ::|تالح اسمو “ ةفسافلا نيافد ثكي يف

 يفاواااهطقو < ريفولا!مذح ةيمهالا نم هلإ رماب لق كا مهتدهعيفاوذخاو

 يدابم ظفأ ةفسافلا ءاعز و فراعملا ء ايا نم دارفا بدتنا لانس



 ةوعدلا 5 يعاودلا حئاوسلا |

 “ هنن لاا ايم <ةؤم دلا:لاياس يف قادنلاو تالا قطر تنال نذل
 در رس طم“ راقت فاع تا قي ذو ول اذن“ ايان لعلمأو

 ناكعيلا ارم هلظم اهنوتنكعف < ةمالسالا ةفئزقلا كوقمأ لع “ نيهاربلاو
 تاحالطصالاو < ةيعانصلا تاديّقعتلا نعاهب مرتو < ناهذالاىلا اهب رعت

 اعي عاتقالا يف لس رتتو « ةيمالكلا تالداحملا نعاهب لزخنتو « ةيذسلفلا
 بولشناب“ عابطااهل شوتو < عامسالادب ٌدلتو “ عانقلااممع فشكي ًالسرت
 لكما ناقركليت“ ةفيرشلا فطا وساازورو ©ةنيكيلا ثيل قرت نابض
 كانه جسشتت خيل ناذ هلا لبقب وللا هاقتتو “ ناهذالا ملا

 يات قوص دراسلا“ ةزألا سوُقتلايف خسّترتو « نيككشلا ت تاهش

 طقس .ىىم ىلا رظنلا ةئشا ا <عينركك زنة ف 0

 «ةلوغلا روصلاو “ ةلثاملا حابشالا هذه نم ريثكلا تدجوف “ قزاد

 لكنو< اغب اطاو غرف دق “ مان اذا .ةقاع 7 *مالسالا نه افكت اماما

 َةلَمَع نم “؟اببولق دراوشو “ اهسسوفن دباوا تضاّنو “ 4 اها | ملحو اهمال

 املا ةداق ىلا عوضملاو « دياقعلا مورو نيملا طباورو “ نيدلا

 اوفرطتو اولاغتىت> < ةدحالملا عداخمو < هعببطلاعزاتمىلا ريثكلا قرم دق

 ثادحالا اهس « اهنايذال ةقللا هاذملا لها هب رصانتتو ىلاغتتال اب اهيف

 ءازتءالادرجمو < ةلحالا رهاظب نورخا 1 عدتقاو “ داغشلا اهنلاإ كا |غجلاو

 هنع مهب 1 لاح > ىلع هبلا نوزتمي ام ةقالعلا فعض نم مهو *؟ ةدنلاو»

 "تايكتابجي امبالا قداإلا عن نا رالو زون اف سهاع كوأل
 (يهامأ ليلقو) لوقانا يلع زيزعلابو < مهارع ف راع هل كنمعا اذا ضلاقاكب

 0 ا ا

 ادهقرشم قم م09 صو © نيئلسملا كيادع لع فظرالا ءاوهلا اذه ىودع



 ١ ةرعدلا هذه ىعاودلا حناوسلا

 رطلاكلت ىلع ةوعدلا يف ءاعزلا مابق مدع“ نيينرغلا عزانم ىلا 0 دلا

 حاصفا < حاصفالاوليهستلاو < حاضيالاو عانقالا ةّتيرط ينعا “ ةقيثولا

 روذب بولتلا قاعا يف زنكحيو « ديا_ةعلا لوصا < سوفتلا قو سرد
 كاتو 4 ويكتلا اهسقط لع مرهيو © ريغصلا أملاع ومب يع نايدالا

 < نادجووهل ةفطاعلك كاتو < روعشوهنم ساسحا لك يف
 هيلع فيينا ذاك نالانط ناد بيرق ريغ دهع نم مالسالا نما

 5 | اكتساوتم نقيل لذ« نقال لة ءلاحشمما ضوهتتإ نا (نالعقتلو)
 رشإزو «ةابعلا يفةحصتلا ةحرصو < داشرالاو ةوعدلا لبس ةئامعز لانهاب
 ا رتو“ نيتداعسلا حلاوص نم نيدلا اذهيفاه“ ةنرشإلا نم وقنلا

 قطو اذنو كامل اه كلنا املاط < نيرادلا يف ةعدلاو انب ادلب

 اذه لانكا “ ةلغ ىدصلاو “ ةلعضرملا داز دق امىلاثلاو “ هرانم ءاوضا

 نيف امتد خلا لبس مهيلع تماعتو < ةوعدلا اولها امل نيدلا
 5 زيارغ نم قي مو اهبداغىلعاهلبخ اوقلاو < اهتجاذس لع نيماسملا

 اء مهناذا تايمالاو٠ و لاق نم هعمست امو “ مهتنسلا هب ديلا نعول

 بي وسم يف عمسل ال “ ةللاخ رفقو « ةيراع ردصف بولقلا

 « ازثاالو انع اهلع َتْشَّنَف ول ةققملا نم اهف

 لالا ظمتساكلانه ض 1 رحابتعمان و اهتمماح اهتلخا عالقكت حبصا

 هدا طخ ةامم لني ودطو ان كرمنياو ا هوا ناح اًرماؤ .تتكما الطرف ارش
 ةاعدااو نيرشبااونيرذنملا ثيذ هتاكيكشت دونجو هتاهبش شوجي مجهف
 فق . هناصخ لك نم غارفلا . ةمدملك نم ءال1لا عالّلا كالت لعنيلسرملاو
 زبحاواهرطف ةماقتسا نع ام ود لوقا || ىلا د رباو © اهتبجو نع بولقلا

 اهتاح حور قهزاف ةياوخلا و سوقطلا ىلا ءاغصالا ةياكو تانايدلا لع



 ةوعدلا هذه يعاودلا حئاوسلا 1

 هقدن زا اهياثم يفءاوشع طبخ طبخت ممالا تحبصاف اهحيباصمءاوضأ دمخاو
 ةعقحو “نفوش . ةدوصل ي >املا . داعملاو «دملا داكن ع اءمو “دالاللاو

 نيذ واجتملا بذاجعلاو عزانتلاكلذ نإ ىف نمو هلاك كو ناكو“ 200

 نم وهلم دع ام ادنيفعع !اىلاتع :«ةوةنارد لك ةقير سانا تعا بدالا دودح

 هيمئيهجال وةنانج ال وةينارصن الو ةيمالساالف ةعبطلا ماهوا ءاملا كالسسأ

 ىلع نمطلا يف تفرطتو تلاغتو ةحيسسملا ةمالا نم ةفناعز تأت
 د اباد رع يمت ر جنون دلنا جنات تح ضال مالا فرش
 سانلا .عاعر قح يف قيليال امب ةلاسرلا بحاص فرش تسمو فطاوعلا
 اننا ىلع هرياعملاو بباستلا ىلا هرظانملا باذا نع تجرخ معن رشبلا ةلفسو

 ا ع اهاندحوال 1 اننايدا سماو انرب دتو ةقرعملا يف اني ردت ول اء

 يلع 2الانيدلا نا <شهانتلاو ب استلاو"ش داهتلاو سراضتلاكلاذ نمائيش

 اييسزو : هرفي نب و رسالا هل لوك نمالاكدخ ىلع كبر ضن ه) لوقييذلا

 لف ( لوقب يدلايدمحملا نارقلا نم ةيبهذلا 5 الاو (نيخسرف هعمرسف

 الو هللا الا دبعن ال نا. متيبو اننيب ءاوس ةملك ىلا .اولاعت باتكلا لغأا
 ( هللا نيج نما اباتراب اضمن انضم دي الوداع هب كرتعن ٠

 باتكلا لهاا ولداجت الو) هلوقب هتمابدءوي يذلا يدمحملا نارعلا
 كبلاو انبلاو ميلا لز تلم انيلا لو أ ام انما اواوقو نسحا يب م يتلا اللا

 5 [ةينويئبل 000

 ةيهرللا كباب الاو ةيبدالا مكسأسا نم اهلاثما نم ريثك ىلل
 نم هماعنحن انهراكش نإ وخت ب دقملانايدالا هله لهأ يعش كيل

 يغبلا يف ةجامحلا نم ةدامغا مويلا هيلغام حيسملايفانلوخت لهما ةفصلا كلت

 ىلعانامحي لهو ةيمالسالا ةميرشلا بح اص ةسادق ىلع ططحتلاوناودعلاو



 - ةوعدلا هذه يعاودلا مناوسلا

 لثملاب ةلياقملا ىلع انيمحيوان ريغيو « انيرغيو دودملا نع اني حرخيوقوقعلا
 (ملظايدابلاو) ةشحافلا ت ءاذبلاكلتألا

 لكن مهةعير 0 تحااص 6 مالسالا 0 ل نودحي 0

 2" لءومسلاءافو مالسالا م وتتم دقوةرأ ط لكيدختتو ل ةحاو سحرت

 رات ءاز> هنوزاحب موي | مهو

 مقا نراشملا »هلام نذل زانق لولا اف ديو لوم: :ناباقذالا ول ننام

 تاحفص نم منت :ءوصحلا“اييشلا“ ةرااو «اونيلاغلوعنلااقةقاورلا

 سوفنلا حاولا نم سءطنت لَو خيراتلا

 ناو .هلهج نم حالسب لهاملا لتقنو ا. هلثجلاطابلا غم هد: نادللا ذاعم اندكلو
 ' قلع دادسلا يفو منور قحلا يف

 تناك اذاممالسالا ىلعن وبلاتملاعاتملا طقسو عاعرلا كلوا ماعىر"لهأي

 انني نءطلا كلذ تالجاسمو يلب كلت ةغم

 اهتارو 5 ةمحسملا ةنايدأا ف ةمالسالا ممالا نم ايش اواخدتسا له

 رين ءاطسبلاو ةفاعلا علخ نع ةيادملا تادلاجملا كلات لطاسق تاجنا ا: :أو

 ةيمالسا هو ع عفا ىلع ةجسمار ةينارصن الو مهتانعا نع نيتنايدلا كك

 ةقاعلا امةنسلالا فارطا ىلعامهملا ةلحنلا تميز او بولقلا قامعا نهاتلاز

 فهاذملاو نايدالا ةلك ىلع اعساو اباب ةيعبطلاو ةينورادلل انحتف اننا الا

 ةمالسو)(ليمش ىل ثل) ّسبعالا ةفيرشلاا:سوةطوةسدقملا انث انايذ تحصاف

 لك ىلا ةرخلاو ءزملا يف اهب نوهريو قزم لك اهنوقزمي امهلاثماوأ ىسوم
 ( نام ربسلا ةلاسرو) (ءامترالا ووشنلا ةف-اف) نم عيضاومرظنا قمع جف

 اناتيت اف مفك عفدتيال نر كلن دان علخت يال نا كلق كلانه كلمأ مث

 ةداوح يآ يلتفت ند .ياب انيدتم نكد نا لبال امح ايحسموا



 ةردبللا هلا ىنيووإلا|يناوملا 0

 لاول قوما ولا ةلهطسجا كا يوت ةعبوز ىلا نك اميل اهزيطنا

 تام هدا لك ىلع ةيناث ةداعبو ؟نلضانملا ةيلكو “ نايدالا ةفاك لع قات

 < هلاك دسم نانسنمالا اج ةللسزت « دهم شلا ايما ونو وكل

 ْ وي لوالا هدهعملا 2 0 5 أ فاو ىءدفع دعنا ملا مب رو

 ني اك لتنتو“ اتاي دتيلب كككرب“ ناويحلا ميم ن در أ

 هفاشتام الا «ةنوحسم باد[ الو ةدودب نيناوقال“ ءاشاعمل كترو“ ءاشا راك

 ءادععالا| نه عفدل ضهني ناا هذ ذ وفن لجعت فونماو 0 وتوةعيطلا

 انف يفا ىراصقملاو “ نوحش ثيدحلاو ودق داط ىثلا د اج

 ةعيرش لع لماحتلا يف راغالا نم ةفناعزلا كئاوا دّدشت ىلع تنقوام
 ماب لو نعال و ا نخيولا تاقلتخمو < زبتلا تايزتفم لاخداب مالسالا
 < حذسا!كدكحشتو « ةماخلا ريبحتو ةماعلا لالضال““ ةنسلاو باتكلا

 يجمل كلت نئجدو“ هنشلا تلات عفدل !. انوي رشيد عضانأ يأترا ا

 ١" يرك انإل لك نم ةربللا مالسالا ةعيرش نع سنذادملا كلت" ضحرو
 ا 1 تيأرذ ركفلا تيجانو 5 5 كك يقل ةسادق لكب

 ظ هناو 8 ىلا يبهتني داكي ال < لطابلاو كفالا تاب.
 !نانينك بالك نم انانعب الك ناكاذا يمه أذا :لوطظي

 "نايس اسر لل تفل انة نييحسمملا ااريح ةلبج حانهب ينعا

 نو*اتسي مهنابأيلع ةعداوملاو ملسلا لك انه مهل ناف مهنم ةمالسلا -
 . دمحم راونا ةعشا ىلع مهمافط هب فره ا حال !كلذ نم

 دوز هنورتفيو أفا هنوقاتخييدلاحبتاا اب عدكم

 ضد فليح( ةليلق هيف تاي لوقي ١٠قاخي ناك نم) اناتهب هنو يعتز

 سادسا, ساما نيملسملل ب رضتو لطابل بقا يزتو لبانلا ىلع لباملا مالسالل



 ١ ةوعدلا هله يعاودلا حئاوسلا

 هيلع تمزع اهف ريمضلا حول لع ةيانملا ماق .تاويلنولا* قلاعنسا

 قالا ق فك ف ا ريفاصعأأ لتق نم : ريخ 0 علق 5 لا 5-5

 مادهنالا ر طخ اهذع عفدنب رو ىلإ دما مجفتسل سدس لإ ديط وتو لطانلل ”لاطبا

 فصضاوعلا ةحاكع

 هذاا دقي الا عرفا يبسجاوه ىلع ا قللا .كلمابهجت لكان الس يت
 راخملا كنا ول وادق نادل برا يار او هندددتا أ أ يتع وا يتلا ةوعدلا

 0 وا“ داشرالاو ةوعدلا لها نمىف ا قمعيلا نأ هللا 5 07

 دلل دانا تدر: ركتاو < ةينعامتإبا كاملا ودك العلا ةلزنملا هذهل ىتيحالص

 يف رغار "كن 3 قداجءانباو 00 ىلع * يدنعاع لختا الو ”قنلفو

 ةرااب لحتلاو ل املا عيمج ةمدخ تيا ةفيشملال كفلاطتك جلا

 ايهييطانا هدو ؟ ايزل وا“ انزيرغ دل ! « هريغو مالسالا رن .قرفل < ممالاو

 < ةيرشبلا يخاواو “ ةيسلالعا طباور هاياو ينعضت نم م لكل دو صالخاو

 هسماونو < ةمالسالا لوصالا يف داب 5 56 7 را

 ةردق كك رع لأ هلا مينا" ةناندو ةففوش 6< اهدلع  ىتت ىلا“ لوألا

 هطسوو هئديم فرع ( نبا ىلاو نيايفو نيا نم ءانم# ا دعتي لو

 ا ىلا اهنوضغ ْف اة لوصف ةهدع ف ةناناو هذه داك هداقلمو

 قدا لصالا نيدلا وه :ء “ نيدلاوهمالسالا ناو مالسالا وه ندلا 1

 ' ةداهلو ف ع رك نكي وت شا للتو اتوا

 يتأا“ ةقينالا رّدفلاو < ةّميشراا تارابعلاب دكا ةنقتم ةنب نيهاربب

 حوضولاو “ 3 ةنايهذرأ|: قيف' ةففاحب ؟ دروع "ليفت ؟ كيرلا كف نعت

 ننق ق ند هما“ ما را نعحاصف الاو ' مالكلا ةحاصفو “ ةوقلاو

 < ةيئالكلا كال ءاكلاو *ةينالفلا تلات طقسا نح "ظلال داو ام
0 



 ةوعدلا هده يعاودلا حماوسلا ”

 هسوسحك ركفلا لوقعم ديعي لولا نمحضاوو < هسونأ» نايبلا نى ف ولأ
 يدبهج ب سح « اهب يماعلاو ملاعلاعافتنال الطو “ اهبلاطملاليبست كلذ لك

 6 يع ءاضب تاجزع يفامو يفاطو

 0000 بلاط اجا رولا ثيمع“ كيلا ةزراب“ كل ةخلط يهاهن
 نمهفلا ال “ يطا يشاوغ نع هدي رك دل هلقع حيبرص لعاهضرع و

 0 ادع نيو “ هتادقتعمو هتابداع كحتسم نه هيلع اعنا : هأيص مايا ظ

 ظ ' ليتل ةرادو ريض هقر اخد“ خلونا
 ةعيردو | ركللا هجولة يملا امامنا يدق هنايغر ليمشا ىلاو

 1 نكس واقايسنا نما ناكل عضت ةرافكو يمن ١: راديفهنم برّقلل

 موب يريغلو نة جفان ؟نيسرفملا ديدي مالا قائسح ناد عفرتو

 ئ نون الملا م. عمتي <

 عيمج نيف“ ينم ا اجو “ ينيلاو يمس نكن ءاح اذدعبو

 رابحاو < ةيحيسملا هللا اما( لطم ان ازرخل قبس كيرالاو نايدالا لها
 رطاوحلا ذوفنو < دريافتلارقب نع مه ندا “< ةنارضللا

 وعد يف اورظني نأ. < ماي الؤو عيبملا نما جرو < سباهلاب لاء وس
 أه 07 و <فاستعالاو ةعزانملا نيعبال ' فاصنالاو ةعداوملا نيعب هذه

 دابم ىلع اهولمجيتو < لواملا طخاسلا ظا_مل- ال “ لوبلاو قافشالا ظامل
 تارتلاو لمحتلا داهو اهوأجيالو “ 0 ا ه الا

 اهواحمتي 0 و اجا د كار افق كه 1 هل مقرا مهتلا يشب

 1 اهراس و5 اهعريدتي تالق اهي ريدتسي الو < اه را 0 لق

 < اربخأ اهبا وطي نا ىلإ

 هيلع ةلالدلاو < هيلا ةوعدلا تدصقو « اهفهتأدحأو نم ةمظعويفاف



 "1 ةوعدلا هذه يعاودلا حئاوسلا

 ةلحاملاو ةنلعلانايلغإ "لوك هلع ان انالذلب ا رس نحر
 ةيهاإلاة يح . "ةيمملا اهب ينتذخا الو . ةيبصملاملا هللا ذامماهف تنكرال ١
 هت امتقاو . هديقع لك نع هديا. سفن سدا

 ٍلمعو ٠ يسدحو ياوق ار "تامعاو . ةديدشلا ةده ا ةبساحملا مآقم

 نازيملاو لّقملاهيلا ىفداقام تعبت و٠ ناهربلاهبلعينأ دام تعبا و يسحو

 .داسفلاوةنتفلا حافل ال الو . دا ربالا 1 درلل اهتنتكام ٍّ ىف ملعي هللا

 ٠ قيرفلا فالتح لال ىرثلا كنلاذ اهنلاو يرحل لمبلا اين

 يلعال هللا لعبا 3 ب نمو هيلع 000 لمحو هللا لضفبف لبق ن .

 اوبوصوءاودرجتو مهسفنايف اوُلَتنا مهنأأ هللاب يتتث نكلو ٠ هيلا ةياس>و

 فوسل ٠ اوف رعتو قملا وبلطو ٠ اوفصناو اوربتعاو . اودعصومهراكفا
 ٠ ةباجالاب ريدج ٠ لضفلاب قيقحدنا ٠ ىلثملا ةّقيرطلا لع مهاياو هللا انعمجي
 قيفو دام و ) مالا أذ ةحصتلاو حالصالا هلا 0 ءاراش ملا هدو

 ( نينا هيلا فك ة سيل لإ 3



 ةفرعلاورظالا بو>و 5

 ةراصب / ىلعهثلاىلا وغدا يبس ه١ هذه لق

 مللا 7 نمد انا

 ع

 عي (

 كتيالش و«يقا ا 7 وهلا يا كيرف فا ل 1
 ةيقدللا ةلملا ىلا كفالئام ' مه 0 ااكيلا اعاد اكسل

 ُُث

 لوصفوءا زجاكل سب مظنني و متي هذه وعددقع نم ض ع 00 لعد 51

 دصاخملا ف و رس ا لف ةمدعمو

 ةفرعملا مفاإو رظنلا بوجو 8 يضو

 مالكلا فارطابذاجتو هب حاتتفالا ىلع ضعبلا دنعمدقلا ةداع ثرح باب وهو

 نا ىسع ةملك انه امذ يل انمتاو هتضا ربس ىلا عزنن الو كلذ انمي ال نوهيف
 ريطاسالا كلت لك نع رظانلا اهب عنتقي

 روهظلاو روث دأ| له - هرودعت ' يتلاةيعيبطلا بيا رضلاوةيلوالا سيماونلان مه 1 ١

 يملا نياككلا اذهاهاطغت رك ة كاما“ كلا وحتلاو 20 دسقلا لع ا وذاهرتغت و

 ةفيحص نم ا ىوطام لعد ةيناسنالا ملاعم هلي ةيناورحلا ةبح نمقطانلا ساسحلا



 2 0 دش
 55 ةفرعملاو رظنلا بوحو

 يدام تاموقم يضاقت نم الا لابلا غارفو لايخلا ةجاذسوش علا ةينبلب يفهمايا

 ثحبلاةزافميفاهعضي مدقل وا هد هدوج و نهاوتااوم' نم هب سجيا.ععافدلاوهتايح
 ةيلها اذا ةتملا كدتاه دعب هيف تد د قبساو ةيعرسطلا أ كاتدعبوظتلاو

 ا هيلع عقي ام رياسا لاعلاو بايسالا كلا نم ةيانعلا اهلنا هيف هداف قه

 لوا خضاب 1 جا ةيتاجفلا نياو ك1 أهس الو ةداملا نب وكو ةع.دطلا خذا "وجو م

 أم تن 7-0 كرك عواط نم تجعيو برغتسي اهدوبش هانووكتي و اهيلع دعي

 رمقلا عولطو عشا عوزبأ ةيرغجس ال

 رمقلا قاحو ةليأ اكيوميللا هد قفدقياذلو يو اي سهول

 يدامملا تددعتو تاشالا تفلتخا ناوهدحاو عيمجلا يف ةياغلاو رهش لك

 000 نك كليس ةفرعأ تلطااويض اًمتلاىلا ةزيرغلا عفادب عن فدي هنا 565

 0 اة[ ”دوطخرورم ينعا ل نركلت لقةي ركف يقاامك رجلا هذه نا ريغناك ازمأنا

 لفاغتلاو هك ةيفعلا كااذ تالف ُْف هئاودع ىلع ءرملا دوعيو لوزي مث 3 عماي ا عرسا

 ناك دقو وه امك البك راص دقو ودغيف ةقيحسلا ةيدوالا : هذه جاخ يف ناعمالا نع

 كلذ مدختسيف ةايحلا دوا تاموقمو تايداملا ةلوازم نم هيناعياام ىوس الفط
 لياط ىلع هنم.لص#ال فوس يذلا لطابلافيثكلا.دسلا اذهل. لقاعلا د رجملا حورلا

 ىمارتتف هكلم ريصت ىت> مزلتو فناكتتتو ةكرحلا كلت رمتست دقو معن
 ةيزكسفلا تاقاثملا هذه نمةحئار الو ةيخالا عتالاو لئلا نمل اهلل ناش كس ال
 مدوثس يذلا. ءاعبلا اذه نجس يفو لكسيهلا اذه ريتا .يف ماد.اه ةي ٍرظنلا تالوجتلاو
 كل م اهدجا ىردا الو ) هءارو ةقيقحلا دي نا قيببع الط هلحاأي رفيو هكرتف هياع

 اهب 7 ةماعلا و ةياللثنلا لها نا كعب ال ىلا اف. هقيلع افا كالذ تاه | مم

 يمارتثةفتثلا مهراكفا لازتال رظنلا ةحصو بابلالاةءاقتساو رطؤلاو حييارقلا ةمالس
 بابسالاو تايلباقلا ال تء اشثيح ىلا يقارملا ماسي دعاصتت ةفرعملا و رظنلا جراعم يف

 ضررترلا سكن اينارف هل صيحمال ميزي رغقياسدي بط عقادب اذ لك تادعلاو
 املعجي ت تا وبابسالا ةياغ اه ذختيو تادكمملا رياسةلساس .اهناع ىوطن ةياغىع

 عبار الفانصا ةثالث ىلع كلذ يف سانلاو -- ءيش نم احل ءدبم الو- يش لكك ءدبم
 دينا عيضاو 1 عدس نيلأط يينعي الو خم الو يردا ال 0 فص ادنا 7

 ةايجحلا كك قو الفلام 0 شعلا ؛ ةعسوت 4 الا يمهو يانع امو ةشحوملا تاراغملاو



 ا دب نفنصلا,اذهاز». كلذ ءادو نيش كلطا الو فرعا الو رهدلا اذه عنماعم ةطاغمو
 لك نع يردا الب عردتو هلقع حابصم داو هلظ ىلا نكتسسو لهجلا ىلاحارتسا

 (نواةعيال نيذلايكبلا مصلاها دنع باودلا رد نار ٠ءاوسمببلاووهفديلعدرت ةدداو
 000 نا راخ ةيفارلل طن ون" ثواقلا عملستن .قنراكلاو» هتف ٠ عرملم ةيئنضو

 بكرو راثآلا بئطتو ديثالا يفبّتنوراسو ثحبفلياضفلا مس ولياذرلا ما يهوتل
 نع درحتم زاحتم سوسحم رما ىلع هب تثتفقو قح هيف تا ا ةراتسلا هراكشفا نام

 ىلا ةيلزالا ةياغلاو ىدابلا رياسل لوالا ءدمملا وه هنا ىأرف كارداو روعُس لك أدم
 00000 1 ندع ىقلللا ذهن نع تاناسلاكور كطيسالا تاتو ةياغ اهتلغب لزسل
 لكلا ىلويهب موقو ريثالاب نورخآو ىلوالا ةداملاب ضعبو ةعيبطلاب اهيمسي ضعبف

 رظافلا نم كلذ ريغ ىلا لعفلاوةوقلا وانامزلا وا رهوجلا وا رهدلاب اهنع ربعت ةفياطو

 ءاقرخ اهواعجو ءاماو ابا امكن اوكالاديلاومل اهوذْحما يلاعملاةيراقتميلاسلاةفلتخم

 سيعتلا عباتنلا اذه نم تجتنا ام ىلع كلذ اهل يرحلابو امة واذعلاهوغسوافءامح
 نويلظتي بنج ىلا ًادجو فتكل ًافتك نيقفارتم ثلاثلا عم فئصلا اذه راس

 ةكرحلاوريسلادابم يف اوّمفتا ةديعبب مهنم يهاموةعياضلاةقيةحلاو ةدوشنملاةلاضلا

 اوغلب اذا ىتح لزانم ةلمجو لحارم مج دحاوريسباووطو دصقملاوةياغلا ةدحوو

 اوظشتو اوبغاشتو هيف اوذبانت ماسجالاوعيابطلا ما ةراد ىلع اوفقوو لهجملا كلذ

 نورخآ لاقو اهدشتنىتلا ةلاضلاو اهلطتن ىتلا ةياغلا ىه هذه ضعب لاقف اوعزوتو

 يه نوكت فيكو 7 رو ةيداةيانلاف ةيتكاليكل ع ريسلا لزاثم ىدحا هذهلد ٠

 تغصااو ىغشلا لوط دعبو اهتامس نم ةمسر الو اهراثا نم رثا اهيلع سيو انتلاض
 ريسلا مهل رست ثيح ىلا موق راسف مهنيبام يرهوج "فالغلاو نيعداو ديغاوقرتفا
 ىذحاو ةدارالا ةاكنىَه امنا ةعيدطلا وا:ةداملاب ىّمست تلا كلت نا اوفرع نادعب
 ا 1 ال ياسو تدطللا نق رإ ىلا ااويلخلاق نورقتأالا اذ ةلدذتبلا اهضراتاقياذ
 "ناف مهنيب ايف ةموصخلا لصفو كاذ يفض وخلا انهضرغلا سيلو اهيلع رظنلا اورصقو
 .ةيلوالا زيارغلاو ةيرشلا عيابطلا نا انه اذ دصتلاب ليصالا ماو هدعب ام ماقملا اذهل

 يدابملاو بابسالاو للعلا يف ثحبلاو للطلاىلع ةدوبقم اهناك ى> ةروطفمو ةلشح

 درا ا لا مشا قنقتو لكتت انا“ بق رمتوادجت عمن يقل لكلا كاياشلاو
 01 ل: ملال لست نارملا لا نوكتتلا»ءاظنلا ةموقنلا لب ةلفتملا نلطاوللا



 رج 0 0 ف او هاا بوحو

 ىلا ةراشا ناك نا ةفرعملا موزاو رظنلا بوجوب مهمكح نم موَقلا ىزعيف نيثحابلا

 مهدار» نأكناو هيف بيرال امم وهف سوفناايفيزيرغلا قياسلاو ىعيمطلا عفادلا اذه

 هيف رظنن اًعير انام كلذ ريغ

 ريرقت اناىتستي نمو معنملا ركتش بوجو قيرطنم هيلا اوكتاسموقلا نا معن
 ةماعلا ىلع يل رعي الو ةصاخلاب قيلي ه>و ىلع امد مياياد

 هنوكل هلا ضصخا الو - رعاشب كرد 00 نا حيقنتو حيضوت :ىلعهمسرتتو

 ةئطابلاو ةردهاظلا معنلا نم هياع ىري هسفن ىلا تفتلا اذا - رافنلا هيلاو ثحبلا لع

 نم الو هسفن وه سلو ادسو ادجوم اهل نا ملعي تافتلا يلداب مث ىصي ال 00-7

 دق اهنإل جاوبت م فرح او سيلا وكلا غ + ةرورض ناكل 4 لكلام

 هراكفا ى هت ةلاح ال - ةمالعلا رهاوجلا نم اهيدانم لواو اهترطف لصا ف تدك

 - راكمالا تالي تدلادحالا ق رطت 37 م 01 معتم كلذ ةفرعم نط َّ ةلئاح

 ىلع هئاقب عم نوككي نا نكمملا لمتحملا نم نا - ازيوجت ولو هنهذ يف حدقني

 ررض ال لد هيلع ٍدرض مظعا كلذو هع اناس معنلا كلت هباع معنا نع هاهج

 هتاد داهدةذيف طم وجوملا ىلع يا يشال وهد وح ومعنلاكاتىدحاذإ ا --هئممظعا

 املا تافثلالا دعب معنلا كلت ءاقب نوكي نالمتحاا نمنا - ةيعانص ةرابعبو

 ركشلا ذأ هلق رعم ىلع فوفومو ”طونم ًايدورذ هركشو اهيلع هركشب اطونم

 اما لمثحملا ررضاا كلما اعفد ةفرعما بحشو هل يغبنيو هد قبلي اع هيلع ءانثلا ره

 ةفرعملا نا وهو ىعاتص ناهرب: .ناينلا اذه نم ليو - اهسفنب وا ركشأ ةمدقم

 هر 0 هتمدتبف بجاو لكذ رول افك بجاو] ١ 0 ٠
 ةمدقأ ايالت اذا ةعاو راض رطل سواي 1

 اهعنم مغالا-نايويحملا:لعف وا ليصصبلا هللا تفرح امك انه ركسشلاب كارألو
 توت دغت آلا علا انهي ةنودو ع عنا قرطتل رمالالاثتماو ةعاطاا صوصخ ال

 )١( رودلاب هنوّدسي ام مزليف هب عاطي امو عاطلا ةفرعمو ةعاطلا بوجو

 وه اع هيلع ءانثلا نكميل معذملا ةفرعم ىلع لا فقال مدقتملا ىعملاب وه ذا

 انياكتو ًارماال اتاذ ةبوح وهامو هاضر هيفام ةتفاوع واهلقع٠رملاهغ وسي امو هاها

 رادل ةعاطلاب وجو ةهح نءألابجتال ةفرعملا تناكولذ ةفرعملا دعب الا بجت ال ةعاطلا ناف )١(



 هحو نيباو نتا ىلع مولياد ربحت اذه ادمج هربد5ف

 امد ةدحاو ةهحو نم ايلا لوقلا 0 هلقعل الو هثالأدو هرغ ىلع هر وطن نو

 ةفرعملا تا رابخالا حاحص هل كدهتسناو راتشعالا هدعاسل ىذا نا مكدف ىودجلا ةميمع

 توبث ىلع مه ديو هثلخل هسفن فارعي نا هناش لج هللا ىلع لب قاخلا ىلعبجت ال
 : دّقع (1) مالسالا ةقثب فورعملا تا لها ةاور 1 نيمدحملا خيش نا ىت> هتاذ

 مال ا را راسل تاب" لاقق كلذل اباث ( يقتاككل ار )” ريبشلا ةباثك يف
 ميكح نب لفك نع رام يلا نيا ةياور أمثم هانرك ذ امف ةحيرصد رامخا مك ةيف ةردو

 عنص نم ةفرعلا ( فرشلا مهركذل تيبلا لها قداع ينمي )هللاذبع يلال تلق لاق

 هنأ مالسلا هيلع هنع ةيواعم ب رس ةياور اممم حرصاو هللا عض اء لاق ىف نم

 موف رعاذا قلخلا ىلع هللد مهف رعينأ هللا ىلع قلخال و اوفرعي نا هّتتاخ ىلعهلل سل لاق

 عضادت يلقعلا نا للا نم م مدقت ش نادو 2 امااثما ن "رم راسك 7 5 اولصي نا

 ىضتعمو امامصحت يفراطلاو يعسلا بوجز 00 ذا رهاظ فائذدو
 ظ هقالخ را كَ ايخالا

 فرع ا كاذ - اهيفانت عفتريو ناحاطصي هجو ىلع اهئيب قيفوتلاوعمجلا نكميو
 يلع دهاشربكاو هتيردىلع ةجح مظعاو هقلخ ىلا هللا نم لوسر ل وا لقعلا نا نم

 لصيفلاو قواخملاو كك اخلا نيب لاكعلا مككلا وهو هتفيلخ ُْف ةفيلخ 0 هدابع

 ةششرم انه لعل أ كاارلاو ىلوملاو دسعلا نيد ةعطاقلا ةححلا وهو دودعملاو دياعلا ناد قطا

 نا لا 0 تالا اعلا ىلادهاتلا نم لافتنالال دعتست اه نسفنأل ةوق

 شان ةنس سامة. ةنس يفوتملا نيلكلا بوقعي نب دمحم 0 ةقث ليوا خيشلا وه )١(
 ةلابق عقاولا عماملا يف دادغ نم يقرشلا بناجلا يف هربقو ءاماعلا نم اهيف تاه نم ةراكل موحللا

 هر نا ادق ]ع لكلا ىذلا قاكلاب ناتكد :اهريشا 'فقفاصت :ةانع هلاوا ةلدلاق طش عمرا

 مخض مخف باتك ,وهو مالشلا مهيلع هني لهاو ىلا ثيداح| نم حيحصلا هيف ممح ةنس نبرشع

 قالخالا ملعو نيدلال وصا نم هعيرشلا مواعةبطاق نمضتت تادلجم ةدعي رك هع رع لكس

 باتك هرخا يفو بيثرت عدبا ىلع ابترم بيوبتنسحا ابوبم هقفلا باوبا ةفاكو ةرشعلا باداو

 نا دارا ند ةلمحلابو كلَ ا 0 صصضقو باداو مكح قرفتم ىلع لكَ هضورلا

 مالسالا مولع ةرازغ كفارعلا ناوملارأ م 4 رنا دعا قوررت ةلظعو ناتكلا اذه فرش كفرعب

 يرطم نسحا.هيلا .عوجتلا ناف هيف رظنيلفمهياع هللا مالسهئافاخو هواهاو ىبلا هب ءاج ام ميظعو



 هذهبو )١( هلم ابيرق ار اناء فاديا كووتللا كام وسحملا نم تافتلالاو بياغلا

 تراكحملا اضخم نعوم تبانار دلما نع ناتو تيللكس ناكني ا رس

 صوصخملا تقولا يف دل هده لوردح ْ كيدس هدارفا 6 + رشبلا عند -

 تيد عوام للا ميال هب كلل ىلع ةييرشلاهنع 5500 " ةياب ءلا هب تر يذلا

 جري لا هنا 2(” نيفراعلا ضعب هفرع ىذلا وهو | رسما وذو اهتاعووشم, رين هقلع ف

 ةيركفأا تاع انصااريبدتوةب رظالاءو اعلا ل وقل 0 | ٠ نعناسنالا ذاع هب يتلا

 تا امكو - لفاغلاو هيلع هفلاو ميانلا 18 كم كلو" قمح الإ هيف ىوتةسرو

 محلا كا رجالا و ةيواتخالا تانك هدا مجا 9 منيو لعفي ابنا ر ولجأ يي يي ةزيرغ ةام ا

 نا امكو ةيراظنلا مولعلا ا نامنالا ليت امن ا ,غ لقعلا اذه كلدكف

 ف روصلا ةياكح ليصحتاب ار. ةلائصلاك ةصرصخ ةفصد ماسجالا مرداس عرعر اقع 31 زملا

 ناقل ا

 0 تدعيسا اسوي ةيزيرغ ءايصبب اتيااولس قرافت نيعااشل كك ا كلاالاو

 نيعلا .ةسنوناولالاروضولاةأر 1 ةبسأ تأ ةاشكنالاومواغلا اهدادعتسا يف ةزيرغلا هله

 ناسا وق هب نو؛يوناهربلا ب اتكيفءامكحلا هلمعتس جلا ذهبا لقع او تافزأل ىلا

 عبطااوةرطفا ابل بركفو سايق نءالةيرورضلا ةقداصا|تامدقملاب نيقيلا لصحي اهب
 م. مراغلا لنا ذنوب صحت نيفتلا نم انج نديومف لاف تس ل ا

 الوراء ريتا ال سفنللف الا ليتم قلق سفتا ب جادا كوست نل نك ء ا
 ظش الا هيك نه دقت واع مفضوح يك
 تاسورسجملا ملاع يف سمشلا زوثي:تاكاردرالاو مولعلا ملاعيفلةعلارون يا "

 ماعلا ادعو قرع .لك, مهيغشلا هتيم ردترتعلا نرع قانايكاجا ةارللل 00000

 موقلا فيرعتو لعفل ؛لقعلاودادعتسالا و ةكبلملاب لقعلا معيلراثالا و صا وذا هذجءانفرع (1)
 : 2-- َ 7 د1 فالر لقعلا صحن هلغل هلهش قو ةتاداك م وح قنابل

 ءاملع ضيهاشم نمو ةفسالفلاو ءامكملا ةلجا نم 'يزاريشلا ميهاربا نب دمحم وه -9(2)

 اهربهشا ءارطالاو ءاضحالا دح قوفت تافنص٠ هلو ه رشع يداحلا نقلا طاسو| يف يفوت هيمامالا

 لجرلاف ةلمإلاب و واف قوقحتلا نمهيف ممج تاداجم..عبرا يفةيلاعتلا ةيكجالا#ا4 نافيا موباتك

 اذدياك هان دص المو ننملاتلا ردض وب نيدا | ثدددعر ف رسساف ,ةفشلشلا ويكمل تدي ا

 صلخلو تاردملاو ماعلا ليمس يف هلام موج قرفف هيماوقااةرازولا ةلراع هلالس نم.وهو ةلاط ةورث

 ةفرشملاةكم قيرط يف نهادحأ يف يفوت ىتخ ايشام تارء ةدع جحو هرمع رخ | هلزءلاو كوتاسلل

 ياس: تركش قراوشلا ب حاص ضايفلاو فا ولا بحاص ضيفلانيريهشلاهي ذيملتل هيتتبا جاوز دق ناكو
 هنا وضرب ىلاءت هدمغترار يش يبالقنالا دش يلان ايرطصالا يزا ريشلا ىذاتسا مدقت اه ضءبب يهدح ممجلا

 ان



 هعاوناو هفيرعثو لمعلا يف ةذن 2

 ريم طنا كا رقملا نري ”كرامتأ < ادزملااوفزيطملا نيف كلاؤكتتف ًاسقتت, راغب اكفالؤار
 يتلاناسنالا ةقيقح ناو الا - م ريق ب - يش ىلا ىدتها الل هالواو تالوقعملا ملاع يف
 وه يذلا لتملا اذهب ىه اما - هحاملاو ةزيرغلا هذهب ىه اما ناويملا نع زاتما دق اه

 ا معتلا ىرترا < ةرييسلاو اعلا يتساح ذره و هدألا را كيلتلا نت

 بواقلا ىمعت ركل ل راقمالا فال اهني ة2لا كيماحالالا علا ناش تنك

 روُندَقذ اذا ةعفانلا 1 امسهتريصد نيعب باقلا ”هردصررا لها ( رودصلا قى اا

 رمال 1ك تاحؤدحلانعبا ناو 'يعالاو الا كا ذا دنع وه تر لك 1 ظ
 الوا يدتهي له وا 0 ىلا لّقعلا الوا هركف نم *ىْس دفن وا اهحطس زواجتي

 نأ ملعت ناننالا اهيا ثنا اهتزاضموابعفاتمو اهززاثا ول اهصاوخت نمو يش ىلا هتئالد
 سل . الو ٠ الو ةيلجرو هيدي طاسناو هِيَكَف ةكرحو هيئيع حاتفناب ناسنالا سبل

 تلا كلل أب ناشنا رهااناو كيتاهندك زانت تاناؤيلنا"زقكاقاتاتننا راض دق اكاذن وه
 كلارا تار ؟قنرزلتلا هنرذخلا يللا و هعئصب هللاد رفث يذلا يرطفلا يزيرغلا

 اك 0 ا كو فنا كورا تحاك لسا كتلكأ الو كم مم
 يك 0 بردتلاو براجتلاو نيرمتلاو كاكتحالاب ريصب يذلا وه يرطفلا لقعلا

 لماكو صقانو رمل صاورجشو رذب امه معننافاتحنارماو نازاحنم نائيش معنا ال
 هلوق نم هيلع هللا مالس يلعنيتم٠ولا ريمال بسني ايف ريشا اهيلاو

 عومسم عفنيالو * عويسمو ”عوبطمف + ' نياّقع لقعلا ثيأآر

 عونمم نيعلا ءوطو * سمشلا عفنت الاك 1 عاق

 تل الامل "ل كالا هيف راغا دق امرا ”ترضاذهو ظ

 كلات ةحومملا يهو ةدعتسا (اهلاكللاو ةيلباقلا عيضاوم يف م عفتتافا بردتلاو

 10 لد عومسملا هعقئيالف عومطما كلاذهل سدل نم 1 ةيرطفلاةزيرغلا

 رونب عفتني اماو مدعلاوءوضلا دوجوو ملظلاو راونالا هدنع اوس رصبلا ةساح دقافل
 معن ةيءورلاةيلباق اهو ةيوس ةحيحص هتريصب وا هترصاب ثناك نم ملعتلا وا سمشلا
 راصبالا ةوق نا امكاهتافا ضعننماباطب اماه ضرعي دقو اهتاذنم ةيدع نوكت دق
 سل ريل قيل يدق جلا ة رت 150 ىسعلايمدعتتدقوهمكلابةيدعن رك
 ةررشلاو ىرهلا وإذ 0 اباهرلا لطسيا دقن ربجلا بلي زي وام دعي د قا حسم لع نع

 اجن دقف هلع هاوه ىلع ىلع نمف ىوهلا لقعلا ةفاو



 خف هفرعلاو رظنلا بوحو 58

 اهتاك نم سرفلا هب تغبنام نسحا نموتالاكلا جاتنو تاديغلا 316 البلا

 هيهاوو هعدبأ ناجح لقعلا يف مهل وق )» ا »2 » ام

 اذام ) هّتيطعا ٠ ء يش ياف لقعلا هطعت ١ نمو هلع 5 0 لّتملا هّتيطعا نم

 ( كدحو نم دقف اذ امو كدقف نم دحو

 (ىلدالا و, يدالا لتس الا هّنيداو ناسنالا ىدام ليك نورك د
 هيدا نمو هلقع نم نسحا ةسه ءرمال هللا ه وانام

 هب لمجا ةايحلل هدقفف ادقف ناف ىألا لامج انه

 اح نكسب و ا ناك حوضولا نم هلامحا ىلع لقعلا ةفرعمف ( ةلمحلادو )

 لطاع لامكتلا "لح .. لك نم. ناك ناو روعش ىذ/ لك ذار». نايبلانعرانرركت اه ىلا

 ةلاحالا ,ةفرسلل رم راستلا انهو » :لقلسلاو نوحلا نسوي سل ا
 ليم الا د بغا ىوودع دل الار سل دعم وهبنكى ءعالطالا اما وهيف نل ام يف فاك

 ًاضومغ دادزا ٠ ءانع هنع ثحلا يف 'ركفلا دادزأ املكتف آلاو هدابع نم لثمالاف
 ةيناسفن ةوق هنا نم مدقتام وه هنعرّبعيام نسحاو هنأش لج هنم ةهوع الا ٠ ءافخو

 اهجارخاو ةيركفلا عيانصلاو ةيرظنلامولعلا باستكالابب دعتسي ىتااةوةلاكلتو « خلا )
 ضرع ىلأ يقترتم للا ةّيلعف بتارم ل وايه ًامجيردت جراخلاولعفلالا ةوقلا نم

 يفهتوافت ىلعمث ٠ ضيبم حانجب الا هيلا ركتفلا رياط لصيال خماش ماقمو ٠ ضيرع

 بحاص نم عني الف ٠ هيلمعوةيملع٠ هيهل الافيلاكتلايف ”هئالتبأ توافتيةوقلاوة دشلا
 باطيام ٠ لفاسلا ص قانلا نمبلطيالو ٠ هينادلاةبترملا بحاصنمهب عنقي امهيلاعلا ةبترألا

 لدملا نوذاق لع ًايرجور با كاستعالاو رردتلا و ايشاحت كلان لك رت
 :مازلالاو ةذخا ءوملا حمصت .٠ مالعالا وا ماهلالابن ايبلا ِقأي ام ردقبف ٠ فاصنالاو
 اهذخا» د نكس / 2 اهاوقت واه روك اهمبلا' اهاودو ابك را دن قبس وفنلا ةعس ىلعو

 هقلخا فارعتي وههناحس هللا ناةفيرشلا رابخالا كلاتبدارماف (ح) و اهاطعا امم رثكأب
 ميفأكي الو مهيف هقلخو ةعنص نم يه رمهنيبد هنيبملوالا ةجحلا يهيتلا مهلوةعب

 ا مهلوقع هنود فقث امو ٠ ا ومهتردق كيوب ل ام ةنيسل نماولص# نا

 متتل مهلوقع يف يلقعلا ليلدلا كلذ يقلي نا مول هّتمظع تآج هسفن هفيرعت قيرطو
 ةيبلالاةدا'ءاايف ديال هنا انهلوقلا ةعالج ٠ ةلعلا مولع هب حازت و ٠ ةجحلا مهيلع

 مياعتي وا مابلالا ويمحولاب اما هدابعهناحبس هللا فرعي نا ٠ ةيلكتلاةعساولا ةمحرلاو



 يلقنلاو يلقعلا نيليلدلا نيب عملا 00

 اداعمو ةتعاطْب خي ًاعئاص ةدنم مها نأ نيتّللاو مالا هيبثت وا نيلسرلاو ءايبنالا
 د : هداز 'ليصحت يف يعسلا ٠ هدادعتساو دمعلا ناكما بسجب مزلي

 ا مه اًيهيو مهر دقيو ىوقتلاوةزابظلا ةككلمو نيقيلاو ملعلا"باستكا منكي

 لااثتك١| ىلع ةردقلا< اهريغو ةيروزرضلا فراعملا نم باستكالا اذه هيلع فقوتي ام

 ىلع قلخنالو (ع) هلق نك ذعر ا ا تايهيد.لا نم تايرظنلا

 9 ءدتمب لا رنا راتتتل انوا ىلع 06 ىلا يهارو الإ تالراوم( مف رعب نا هللا

 نم هيلع مازلالاو ,كتللا .بود>وال مرا و لدعلاوهنم فظللا بوحو - هدارع

 ه1 اره مظل نتيات ام تانن اجلا حقب مكن ةيرطفلا انوع نا لوقن اناف
 انردقت ٌىَح انناكيالف خيسقلا نع تر اعل ترا” اس تاككيتلا و هب

 فداعتملا ةاتعي ال عوقولا مزال يا بوجؤلاب اذه نع راعنو 0 و اب تيا

 ادبا 0 هيف ةيلخدم الو ةعئض نمو هيلع وهاع هدبغ ىلع هللا معنا اذاف (ح)و

 هريخو هرضو 0 ةنفام نت الا ةريونتو لقعلا هين زهللاعو ةتمالسو هذوجو نم

 هتفرعم ىلا ليمملاو ةنلع ها ةعلابصأ ناتفتلا ىلا هاّدع هب لصب د ادكهو ا

 تمزاوةحللا لا تثمع دقق انهىلاو كلذوكو املعت وا مالا ةلضفوهفاطلاب كا ك

 كا نإ 0 ف 00 نيقيلاساطا ىدصتي نادبعلا ىلع ِحوو ةفردملا لقعلا مكي

 رابخالاو ل ع يذلاف يلا اهتلع“ هنوف شقت ذر قالا لن

 لمقخلل ا تدعتا عدلا وبدل هالطفاو اك لدلا تاورولفع دلت منش نخل
 امو هثافصو 4 ناوورسم هياط ,هللا نم ةءازو ام وه ا كاذب هتقرعم

 ّق عقي م سو مكالعلا ١١ لاق ناق تحاولا ةفرعم نم ندا :كفام بمسح هك قلت

 اتضرف واف القع مزاي اضن وا توست عادلا كك نيقيلا مع 0 أرهق ن ا

 را ا تاما الل نوما اق هما كور“ شيل خل امن رطخ مل دا

 فلكم ديغ اندنع وهف هلقع مكحمىلا تنئلي ا وهتافغ ىلع يقدو هلهجم ررضلا لمتحي م

 يف عقي'له ضرفلا اذه نا اماو هنيلككت لقغي ال .لب ةجطا هياء ةماتالو د1

 كعب ةطساو ما نمءوم ما رفاك وه له هغّْوقو ريدقت ىلعو ال ما حراخلا
 دئعلا فيرعت نا حاضيا انه ضرغلا امناو هيفنحن ا. ”جبراخ وهف (هماكحا نم ةياع
 عسولاو ة ةقاطلا تسح ال مق 243هتق رعمموزأ ل هلاجحا دعب الاخا ل هل نان

 امهكاوصخو ديلا دل كب 01 نئته قدح ل م ا لج هلل ذيل 0 هلاوخا نم



 ب ةفرعملاو رظناا بو>و يف

 ىعسلو ىدصت: نا ةححلا ماتا هما ء' هللا كذا يدلا يقع || 0 ادلاكلذ تس هلع

 ليمجلا ءائثلاو تيرعتلا كم ارتلا كم هنأشب ق :رارامةفرعمو هتتقرعم 0 ريدتلاو د

 ماقملا ىلا لب اذه ىلا اهرظن سل ةققردلا اخالاو - لييس ىدهات حدملاو دوحلاو

 ريرحت نم غارفلا دعبو هلضفو ىلاعت هللا نع تافانلا تعئترا دقف اذه ىلعؤ لالا
 رربخ ىلعاذرثع - لمأتلاو ركسفل انىلاعت هللا نمالضف هاندمتساو هاتمدقام ىلع ماقلا اذه

 (هالئطلا نانا هككنقمو 5 لا )قداصلاانال وم نءيفاكلا ن.*لهجلاو ملعلا باتك يف كقيارس

 دانعلا ىلع هللا ةجح «2( ع١ لاق ثرح قالا ةضالخو ماقاا ةكتذف ىلا هيف راش

 تحي هللا نأ هيلع هللا مالس دارآا «”لقعلا هللا نيبو داعلا نيب ايف ةجلعاو( ص )' يبثلا
 هام ىلع اهل ديو : 0 0 لوقعلا هنتي ةاسرب ا لح هناف همملد هدام ع لع

 ( لواط نبل كيلوا هيلز نقتل نمل حك دارنا تراب حا واكتب مث. الجو اهترطف
 ىلع هللةدنللا وهفةلفغلا ةمونزم اهظقويو ةلالضلا نم انل ومد ىدن ايداه الع انل تقاو

 نيب'لدعلا مكتا انركذامك وهف لمعلا ما وريذاحملاهب ل ورتوريذاعملا هنعطقنت ىذلاهدابع
 هل ريالا دم ا ةيالتم طا لوم ودسعلا ىلعهللةجح هنا امكه يلع ودسعلا ةجح وهفدومعملا ودياعلا

 دابعلا ىلعهللا ةجح هلوقب راشا مالسلا هيلعمامالا نا ضرغلاو هيلعو هلوهيلاوهنم -رهاظلا

 امارلاالهنمامركو أفطا ىلاعتدللا نممرودص بوجوباناق ىذلا هيبنتلاوفيرعتلاماقمىلا يبا

 ةفرعملا بوجوليلد نا.كيلع ني ال مث ٠ اريبك اواع كلذ نع هللا ىلاعت هيلع ايتو

 ةيملع ةعائض وه ذا سيترثلاو وحالا اذ ىلع ليلدلا كل ذب هقيرط صتخيال ةيليصفتلا

 هل ةناإ ضرع دانا قع روز صلومل خطو ااه ةركملااعبا قارا كرا« ةيرعحت تادرد
 سب هنقإل هلؤرخلا كلوتو ال اهشارفا“ معتلا نم ىضحي ال ا هيلع اعنم ًاعئاض
 هلالخا نا.ىريو ٠ ةفصلاو تاذلايف مءالا كاذنأشب قيليو ٠ هفرعملا نم هنكسمي ام

 نم ءوسا حينق ياو ٠ ناسحالل هئم ةءاسالا ةلباقمو ٠ نارفككلا مظعا نم كلذب
 ( ح)و ةلضافلا ءارالاو ٠ ةماكتلا لوقعلاو هيلاعلا ممبلا يوذ دنع .٠ ةلماعما هده
 ةمكسملا ىلع يف :اهقيرط رصحتي الو ةرورضلاب ةيلضفتلا ةفرعملل ضرعتلا جيف

 ربدتلا نم 0 دق هناف تاثحادملاو تاحالطصالا كا ىلع عالبطالاو مالكاو

 تايلك ةعجارم عم ٠ ةيئيودتو ةيئيوككت ٠ ةيسفناو ةيقافآ . هللا تايا يف ركفلاو

 مهرابخا يف لمأتلاو اعيمج مهيلع هللا تاواص نيقيدصلاو ةعالاو نياسرااو ءايبنالا
 .ايكمملا ةلجال لصوي ملام ٠ نيقيلاو ملعلا دونم ٠ ةيسدقلا مهثيداحاو ٠ ةينارونلا



 ناسنالا ىلع بي ام لوا 8

 ٠ ىداص لك كلذ ىلع ينق دصير راع لينا ارا ..راهتي مع اناو: ٠ .نيطاسالاو

 مهلاثماو رذ يلاو نايل نيقيلاو ةفرعملا نم ناك دقؤنا -قداجل علم لكل دلو

 مهريغو يزارلاو سئرلا خيشلا نكي مل ام 2 ع) ةميالاو هلل كاريس ىذا را قا

 مهتبحص ف رش نم وه اما كلذ نكو ٠ نيماكتملا نعالضف ٠ نيزربملا ءامككحلا نم

 لالا جراعميف يقرتلاو مهتاكربو ٠ مهتاحفن ض ويف نميتلتلاو ٠ مبتمدخي ةداعسلاو
 كلت نم حيحصلا معن(: ءاشي نم هيتءوي هللا لضف كلذو ٠١) مهتسرتو متضاش

 ليبس معنو ٠ دئاعملا هبشعفدو ٠ دياقعلا مهجصتاللعا دعزسللاو نيعملا معن : مولعلا

 لهلا قم, ناك نإ نككأو ٠ داقتعالاو مزجلا ل اصح و ٠ تاجوراللاو هيايجالا ن كادشلا

 جيفارا كابنال ةلؤصلت نم الهميةتسملاقاوذالاو هميلسلا 2 ارقلا

 فرعي لجاعكالمهو لاق مس الءوب !مولعل | كلت يفض وخلا نافةدالبا ازوذومخلل اوا ةازب/ رحلاو

 ل واسال قفار كينطلاو ققاجلافرابلا مهمتلل ذ

 د با رعم يه يت |نيههاربل ابال تاءلسأ نإ .انقالابيحسصلاداقتاا 0

 ع كب لمعلاو ملعلاب مهن ”احنىملا ليحلا فياطاد مباصويأ ىتح .تاشقاناا لاع

 (نيثسحلا عل هلا ناواتابس مهئيدونل انيفاودهاج نينا اونيحل اضن !ىلوتي هللا و)هل 8 :

 "ليمان نلتبلاو كبل لعب انزياررغ و اهعابطب بسح نولوح اننا )نائبا عسب و

 راكفالا كاكتطصاو ءارآلا كاكشتجاب ىلو ألا ضحفلاب ٌريدحلا ث حبلا يرطا وهام

 اندجو اذ الو اندجو نيا نم رظدنو ائنايك يدامو اندوجو باسسا نع ثحبن نأ

 ناوكألا هذه مّلسو ةأيحلا هذه ةلساس اثب.ىهتنت ةياغ يا ىلاو

 ارظنو ةيانعو ادصق ما اطاشءاوأثبعو اقافتاو ةةداسمأات هوم انك عا ملتح
 يف ما ةيسار ةاقن ف انناو نيا ىلاو نيا يفد نيا ن منطق ةياخو مكسا ىلا

 لوصا نم يما ةكردم ىرقو ةلقاع يدابمنم اندودحو ناك لاو ]يوهز نيتأ امن

 اهئانعو اهتاذ بح ىلع سفنلا لابتجا نا مرج ال - مكب مص ءيدابمو مجع

 اهيدل م دقتلاو اهدنع ةيمهالا نم ثحابملا هذ لءجياماييسيف ءيش لك ةيحضتو اهنوءوشب

 نا ىسعو اهاوستايرظنالا نم ءىش يف هلا ال ام ةيانعلا نم اهل وي و اهريغل سل ام

 00 و دبل د ادت هايل وعم اك د تطيل كلذ ضتبا ينل
 دصاقملاو لوصالا يه لوصف نمض قياقحلاكيتاه يف قحلا نع ثحبلا نم هلواحم ام



 5-5 يملا عئاصلا تابثا

 «6© لوالالصنلا ©©ج
 ١ 42 تمل عقل ح يسع كج ألا عناصلات اثا يف ظ

 يتلا ان :1اةل اسملاو سلق ل تاع تلا ةلضعملا يه هذهو

 ل م تح 6 ى فوقو او | ره انكتس ا ل عام ريطت نا ثوكلا تداك

 ثور# ةلاو ثانمزالا ثنا تلا و رهدلا تايداع ىلع ءا وهالا اهدقع هش راع ءارآلا اف

 ريطتس الو ا نا لا ال مف هيلع نك "ا ثترح لام ربرح *نقوسان

 ايحاطاو ةمو يههذهلب براضتلاوككمحتلا كاذب الا قياقحلا ر ررش

 م ىلا ىل والا ةرطفلا يه -- بيعت نا اهر 6 نم تشاو" 2 نا

 اتتامار 3 مدا دهم ى كل نادحو يذ لك دع م 2 يذلا ةفطاعلاو لوقعلا

 ا ولعو داع ةاح الا دادزت ل اميثارح 5 ىلع ء ىلافتيو

 ثاللثتاءؤن ىلا أميق تايرظنلا مهب ىءارتت نولازيالو اولاز ام نوثحاملا ا

 1 ةيدام ”ةنداحلا 0 رخا لوقبو ةيلاو 0 كظء 7 ةاا 3 ادبا اهل عبارال

 اهطاقسا يرحلاف ةكتكشملا ةطتلا اما 'ةيفلإ ةئقيتسمو - 'ةيردا ال ةككتم 1

 هد يضعي نيتمفلا ىدحا ىلع قحلا ندا ءاملاعلا 0 ملعلا ةجردم تاو

 عيمجلا قافتا تفرعدقو نييداملاو نييهلالا ثنا عازتاارادتساف ال لا ىلع

 يف مالكلا روع ناكو ناتثا كلذ يف فات ال تائياكلا هذهل ام ءدبم ققحت ىلع

 كاردالاو ملعلاةفص اهنمصخالابو ءدمملا كلذتوءعن ىلع رودي امناعزانتلا كلاذ تاعزت

 رمعلا م تغلب ىتلا ةمحلملاهذههيلا يهتنت امرخآ اذهو دحاو ىلا لءوت اهلكو ةايحلاو

 نم ةنوآ يا يف ةقيقحلاو قحلا رمَعل امه امو نيقيرفامهانربتعاو نيتفناط امهانلعج ايتع

 ٌنيمرملا "كلا نحاول ةستك الا, ىلوالا ىلا ةتاثلا تان نادر طلال

 انس نيوتمز "نانو الك منا ع" "كركرتو كفو ترثكت اهغم نييالملا ىلا ةثاملا وا

 0 5 راغ "ا هكا نع مظعالا ىااوسا اذ ل وا: راكلاب رفوتن وا عاجالاب

 بايراو ؛ المعلا ىلع يي ارق مايالا ويل ايللا ريارح هةقرتفاام ا و حالا مظعا

 ادقن اوفرصرونيهاريلاوةلدالا اوميقي نايمه اهفاستعا وةفسلفلاو ملعلا ٠ ءانيراو ةفرعملا

 دشاو اروهظ ىنساؤ اًزوذ هنم ىلحاب ةهادنلا قافا قرشت مل رما" ىلع نيمتلا رمعلا نم



 ٍ نييعيمطلاو نييداملا م مالك ف

 ”الا و ( رانيف دبا ولعاودابعاط ىف هع ةزرغا ىلع سشنلا تاج الاو احنوطو
 يف ماعلا ءاحصا ىلع ةيلبلا داز امثو اهتاذو اهتقيقح نم اهل ىلحا هنا وا اهنم اهيلا برقا

 | كانا اللاو هّدد> دعاس ىلع تاكا ْ اودمتعا ام4.قنيضرأ 00 َك 'جيردلا فقوملا اذه

 +. راقلاو هل رق ع كحتلا ئزديف نوتكنلا قزن'اشلع عازلا كوكي ق>ناهزب ةبسش ىلا

 مهرياغتاماكيف انرظنو انيلط رانثحيو انقنرانحفصت املكو هيفةرظانملا بادا ىشءتتو
 لايخاو مه ! ابةثاكسلا ىوس مهدنعد | مهئيدحو مهيدقو مهرخار مهلوا دمه رادو

 ىوقا باهشلاب سيلا ةضاراقمو ارسل هارت 5 أل ةضاواع ل يحال نيقيلا هم ككفو

 اي كافل م لا ةع رانلا ماهوال ابق راقحلاف كيكينتلاج كلذ مهل

 اناره وتقل لك نانا ةدررجملا ى يواعدلاّما ءدىلعماهوالا ورم ءانيولخافلالا

 ترمدو ملعلا راغ وفص تركع جااةطسفسلاوتالاة>الاب الا سلا ةقيرشب ةفطاع ناك

2000-6 
 م القالا ةلاجاو تقولا ةعاضا قحلاءايلواو ةفاصحلا يلوا ىلع ب دقلو

 داعتيا ملعلا نع ء دعتبتىتا|تانايذهلا كات راك دي قط انعم كات 0 ىلع

 :امسلا ثانيدو* ام ادلا هت انن .
 هس اب دم فقيل هدب رش, نكلو, قعد زعذاد كلذ نا ب

 ثاوبر ىلع روصعلا نم ارصعدحت الف ةفيظولا هذهءابعب مايقلانعمهب دعقي ملو ةقيقحلا

 تابرضوةغزاب سومش تاقارشاكاذيف مهدحتو الا مايالاو يلايللا تالتكو نينسلا

 عذافضلاقيقنن موهام نيس وملا نم ةمذرشل (عزانتلا سومان ىبع) دحئامك ةغماد جبجح

 ىلع ىلاتتر نوبكلا ريف سدا اور تاسعا كلت لرت [ م هن. .دوسالا ةرعز دنع

 تدق قي ننكنإو قرتو فءطتو ىوقت نيديدجلا نا ادجت دو نيرالا نوتم

 ا روس كلا دوو نم ةلفسر ده نمانلا نه ةداشتع نه انروضع ريبصاعإ انا
 تالكو نييبرغلا بيارغ ىلع فوكملاو ظافلالا قيوزتو مالكتلا قيقتتب يه اغا

 لاقى لهجلا ناذ وط مهب عطو رورغلا مهيف ىدات ا تالا نيفيبطللاو نيد

 ايحادق معن(|حرتساو انه !انلتقدقانا )هناطيش د بواقع "باك هناساتاسا ليا: س ملتاق

 ركناو هسج تاما معنهروعش قئخو هساس+ اد محا وهنادجو لتقوهلقع تاماو هلهج

 اذه يف هعضو رجح لوا نا (لءفيولعف اذكهو) هماع ركانو همهو ايحاو هسفن

 ا اجرا راكست ا لا عويض ولا كلف ينام يف اهدهمرتمدقم لاوارهرتسلا



 4١ نييعيمطلاو نيداملا ا مالك

 0 والا نماهضرتفاوةءاوالازيا رغلا وتاب ررطفلانانععلخ ى ويعم مهد

 اس أم لاقوقك وفرخ د وقميفتوانهقدشتدقوةلصحتميف هل اهل ةةيقحال م

 ماهو 0 نم مهو ةحلالا نادل تنانا ايدو تسال نا ما 6 لهطاو ةياوغلادأ ت ا

 مهالا انسئاو رشلاع ات زنم يس ل 3 قاتخمو

 كا ل مكس كيت 8 | مان كلاث كنان ةفضافلاو تخنلا 5 تل

 8 راعم ىدانملاو لوضالا كلذ ىلعو 0 هذه ناك نار ملعلا 52-5

 .درحو هذك“ ورز" هنا مم" !ءرطك كيلو كك افشل نمي

 هدوحا ةعيرذ مولعلا د لهاج ةقفصلضفلا قوسبترسخ

 باِبلالا يوذو ءايلعلا ىلع ةيلبلا مظعا ام رظنا ةورااو فاصنالا ةمدب الا
 نيذلا ةمغطلا ءالء وه لثمةثحابم ىلا ناثدملا فيراصتو رهدلا ةبوعلأ مهرطضت ثيح
 يا ىلعف اذا يعوضوم لصا لكو وي تايرظملاو تاردذلا لك ناوركتس
 ريارضع 2 هه مك نا فقول ةطقن ىا 8 تاللداحا ا در افا ب عطقتت ةياغ 1

 ملعلال : 5 اذ ام ىلعوةك احمل 0 0 ضرعت * نادحولاو لقعلا د2" . ا

 ماكحالاو ء راك سا ىنابيو مالعالاو

 او نفيو اننا موا 00 م لا ملعلل لوعم ال نواوقي

 ماظعا اوعضَو وأ مهنا 0 0 هملع ملاسأملا ن 2 تأ ا اوركتناو مهسوقن

 م مخ قوت لانا وكانو ظاوئااخبلا زم روه راك

 اولفقنو هّناوخا نعهثا زحا نو ءرح 000 ْن» ةقيقد لكودسملا ايالخ

 لقعلا الو سفنلا نم انش اورصبا ١مل هداعتا ىّضقاوةقامعا روغاو هراوتا قمع ىلا

 |عط | اوقاذ الو مهناذآب ل اهل أ وعمس الو مهيدياب امملع 30 الو مهتاراظنب

 ء ين ةقيق> الو هماعو لد لقعلل ةقيقحالو سفنلا دو>و الفةملعو مف اه | وهشننا الو

 الو ةركاذ الو ةظفاح الو لايخ الو كاردا الف ةينامج وا ةدرعس فنلا نءوشنم

 لكذا: مش الو عوج الو مقسالو ةحص الو ملا الو ةذل الو ةركفم الؤ نر

 ةئهارلا ءايشالا انرصق ولف ةرهاظلا ساوحلا كلت نم :يتنب ال نكمل و تاسوسخ هذه

 ةقفص ترسخو قااح ةوهيف قياقحلاو مولعلاب انفذقاّتكل ساودلا كلت تاكردم ىلع

 الاف رعت'و اهراث ابألا سفنلا ست لهو هلقعىودج نمناسنا لكب اخو هلهاو ماعلا
 ناعذالا ىلا ارسق هقوستو ارهق ناسنالا دوت ىتااصاوخلا -اهصا و الازاتتو اهلامعاب

. 



 نييثورادلاو نييداملا تاسوه ف ديال

 ' 0 ا تاع يَ دا مين ل ل جاع نايس
 هتقيقح لمكتساو اهلمعتساو اسبيف لح ناو اهتةيقح نم الو ةداملا رهوج نمالو

 انه ضوخلا ضرغلا سلو اهتوديديلا لصوتيل نكي ل ام ىلا اهب لصوتو اهمادختساب

 اذه ريغ ل هل ءىحي نا ىسعو قيحسلا من ىلا صوغلاو ةقيمعلا ةحبلا هذه يف

 تفقاضو هكاردا م 0 اءولمأت ماع يودجواوجرتريخ يان .كلو

 اهركناف هلا برق ةاوهيااتايمدبلا 0 0 تاذ كارذا ٠ 1 ءلطخ هيل

 نم مظعا رةيلب يا ُث رعشي الورعشي ثيح نم اهدحجو يردي الو يردي ثيح نم
 هديه لثم عم ثحسلا_فصيففوقولاب ارورضلا انيلع يضقتو فوريصلا انقوستإ نا

 رايتبانتئاج ىتلا ماهوالا قوس اهيدلجارو قياتحلا اهدنعتدسك يتلا ءاقمطلا ةئشانلا

 0ك 07 تح لالسأل ةادارتلا هدتتو د رحلا ناكنإلاو ضحاا د وحلا نم

 ىفي اذكهو فراعملاو ملعلا نم ديطو .ساسا.لك ىلع ديشملا اهرصق ةيئتسم مياع اعدلا

 قياقللا عيضتو ملعلا سرديو لياضفلا بهذتو لضفلا

 ال يو ست ىلع )1 ىقيو تامزلا دسفي اذكش

 ةيلصي نا هنادجو ةتاما ىلعكل اهتو هروعش ىلع طغضوهسفذ ركنا نم وحرتفا

 نءنكي مل نا رماو ديعب ”عجر كلذ الكهداعمو دنع ماملالا وهقلاخ ةفرعم ىلا ملعلا

 ديدشلا بعصلا نم وهف ليحتتساا
 لوقي تيحيدل وق. قيش بو م لئاق هب رهاجت اماذه دعب بسجعتا

 تارمجلا 142 هللا دحع امو هثأشنا ةدرذلا رهاوا اغا ناسنالا قاخ هللا امن

 جله نم كءضت.الو يكبت وا يكنت ارو ا (كالفالا ءاملع دع عيدت 5

 ليس يح ىلا نوح وخال
 ءامس.نم ةبحس تعشقناو ( هاثيع تيمع ) اننيعا هأجتةيهولالا مسر. يح“ دقل )

 هحوانل ىلجتو اهيشالب ىذلا وههناو ةهل الا دجواناسنالان ا انل حضر دقوانتاروصت

 (تنك هللا لبقالياقةيا زالا ةءيشلانا رينين ادق وتتنينيعيانيلا رظي مدّقلا جح ءارو نمانيبا

 يه يتلا تاتهابملا وةعياشلات اثاذبلاوةمرظفلا تاثارملا هذه لاثما نم ريثك ىلا .

 نا لبق يمداهنهديرجي نا يدع ن وهي يتلا سومان لك قرخو بدا لكدض

 0 نو كيدل دلل ره يذلا هسمح و نيدلل ل اهيا تذنا نكلويملق اهب يرجي

 ءامد هنادرق يف يحضتو كدسفنب هاداقتت كلعا يذلا بوغرم لك نم سفناو بوس



 5 نييثورادلاو نييدالا ضحدل تامدقلاو ىدامألا

 زيزعلا كايدىلع ال ءوه لماحتنمىرتو عمستام كن 0 كلدك تدافأو قال

 ىلا نادل او هح ىلعيلافتلا وهب آلا ةداعسلاو ريا دجتالك نا دحت يذلا بيملا كنرو

 .ش نا اروبص ما تنك اهقاح "كل كنا لدا الك ةقارق

 ( مرد قح لل اوردقام اوناكذنم سانلا مظعاف (

 ةرقاو فاقتملالا ةحبض لكك دلتا ةداش "كل اكان" كحل نب كلذ كرس
 مس 0 اوركتادقءالءوه ناك اذاف هتو.ثتاناهرب و هقدصت ايا نمكل ذلعجاو نيقيلا

 دب نم املا ل ثيحب مهل «تادرجااوتالوةعلانوكتال ل مغتانادجو اودحجو

 ( رد لاو اع ينو لطابلا مهولا نم هنودعي ال فيكو لوادتملا

 اراك 5 فلا ول ب ملعلاو اهنورب 0 مهنا ةجحب مهسفنا اوركنا اذا

 فرع دف ٍهسفن فرعنم )مهلوقن رم ناندالا ء ءامعز هب جهل ام ر ميرال مقلاخ

 ناب الع هسفن لهح نم ١ سكفل ابو( كلر فرعت ناسنااي تانذت كو ) ( هير

 بيسما و بنس اوةباغلاو ءدسملا ْي ةلدام ةمضقلا هذهو ا له

 مهأسناف هللا اوسنو ) (هللا اوُسنق مهشفنا اوشن ( لمفلاّد ر ) ةسكحامتم
 رظنلاو ثحبلا ضعب ثحبيو هسفن فرعي نا اما ناسنالا نا كلذ ىزعم ( مهسفنا

 لصوتنةتماو د وكلم ةعلظع ىف تحبي و هن ز فارعد وا هدر ةقرعم ىلا لصوتب اهتم اهش

 فرع امهدحا فرع اذافنافرعلاو لهجلا يف نامزال_:م ةيابثلا يف اهف هسفن ةفرعم ىلا

 "نس يلاثلا ىلع نيمزالثلا دحا تترتوهبحاص نع اهدحا كفني ال سكعلابو رخالا

 ْ بجعلل عضوم الف سماوناا يف ةيراج ةرورضو ةيراس

 قشنالنا نايدالا لها ةفاك نم يساجو ىلدلج ايا ىلاويسفن لآ يتيصو معن

 نينار ءا ةمر> لهل اوةئرطاب اوكتهوافطاوءاوشدخ نيذلا ٠ 3527 ءوه نم انظبف

 انظغ ىئشنال ن نإ ا وع ائيواق اوحرحو مهتاله> فلا رمجب اندامكا اودقوو

 اذهلك ايه ىف نيذلا حور ثنبو نيهاربلاو ججحلا ةماقاب لإ مهنم اثنايدال ردتننالو

 فالك قر رق "لع اننازالا ةيئاتلورب ناهس وله تنتو دحوم لك تاساسحاو نركدلا

 . تالاهجلاو تاماهملا كلت عيشقتو بهايغلا كيتام
 راما كلذ لبق ادا ميال ا

 ا كاياو رظانالو يعيبط حايك ةوعدلا هذه يف تلاع تسل ىلا )01(
 هم
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 ويلا وا ايحواويبلا وا انااا ن. تايعيمطلان ولف نم ء يش 8 يفض ئاخ الويدام
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 كعمفقاو ريغ ىلا امك اهلاثما نمكاذ ريغ وا تايكيناكيملا وا .تايوايميكلا وا

 0 الا متر دب تاما ىميبلا باجتنالا وار يلاجلا ىلتحا يف درعا تت
 تغىّتح ةيضرالا 20 ارا ىلع هل ةيومسلات ا ركلا هذه 0 تراك رودب

 ْ ئ ديعاذلا جينا اذهب تعتبا و األ رمثلا اده تركاو

 رهاوطا لعافت ةجيتن نموءاضفلا رات نمناك هيحو هدامج هلك محلاعلا امينا ىا

 ملاوعلا ميدس بت رتءرما حلا كلت نمو ةنرعمسيما ون ىلع يراخلا ةدالا قياقدو ةدرفلا

 ةداما كلت ناو بذجلاو عفدلا د ادن ةيدار طضالا ةحرمحلا ع قيفاع ءاقثلا كلذ نار

 ادهيف ماسالا دوحولا رهاوظو نوكلا سيماون ُّث نأ انا اعلا ناتيلزالا ره ةكرااو

 بيبر ) ناظقي 8 يح 0 دك | ا لهو ناك نع ناسنالا نا صوصخ ف الو

 هرما نم ناك ىتح هل ارَْظ تحبصاف هيلا سناو هيلا تسنا_ يتلا ةيشحولا ةيبظلا كلت
 راكم( نيوراد) بهدم حرش نم هال 1 6 (رثج ) ناري ايك رع ما ناك ام

 ةملظملا روصعلاب ىلا نان ردحألا يب ىلا روصعلا داب وره ُْى نيلطعملاذاتساو نييالملا

 رظنب مدقلا ب بجح ءارو نم ائيبا هحو ان 0 هنا لوتسابكا .5 ند لقيح أهم دق اهبل

 0 ا تلو تنكمنلا لبق الئاق ةيلاذإلا ةسيشلا:نارينج نا مقوتت نيتيعبءانيلا, ٠
 ناكمناو ًأطاخم وا ايماله اسم كلذ لبقناكو ادرق ةئمزالا ضعب يف ناك هيار ىلع
 هدوطملا غلب قجءاقترالاو وشنلا مّلسيف جردتيلاز امو هرخصباصال ءاملا يف اسيقن
 هموصخنيبو هنيب مكللا رةصنم ىلع عبرتا ناديراال ينثاامك( غلبال ةتيلو )مويلا

 هلوقاهثا دبهتضقانمو ةسفنا وههتضراعم نعالضف هرصعةفسالفرب اكأو هتدلح ءانبا نم

 (لدنت )ريشا يزيلتالا لوق لثعدلطباو.هلاطباب هلتقا ودل اثمابهعفدا نا ديرا ال
 حيرمشتلا ءاملع رباك! نم( ينيلربلا وخرف )لوقو نالطبلل ةضرع واطخ لوقلا كلذ َّنا
 ائاق )؛ايجوا ويجلا رباكأ نه نوسود ) روتكدلا لوقو( يملع نكر نم ءاقترالل ام )

 ةلالس.الو ادرق اماسي ا ءءاناسنإا لضالا فيت ناسا ةحيحصلا ةلدالاب

 عون ةلاحتسا. ىلع لياد الو هياعليقام ايلعلا ةبترلا تاناويح نم هديغ ىلع لاقيو درق

 ا الا سييلللا نكت تالاتكو (هريغ ىلا ناويلسا نم
 مريهاشمو نييدرتلا تالاجر نم هلاثما نم ريثكو

 يا نيه و توج رريدصت ايلاالو يتيانعنمشحابلكا تب
 000 يلغألا لع ل! ١ نم تنك ءاوسو العا اهم ىرذو اهب ماما يل ناك ءاوس



 8 ثحلأاب ةدانعلا عصوم 0

 6 ا راس نال .ذهيقوعديفملا الو الوايلا رخاال كانه
 نافلاوقالا كلت نم لوق ديبات وا ل د ىستاشاىلا اجايتحاو افقوثهتايثا

 نمرلوق يا ة ةحص ضرُف ىلع عما معازملا تلد 0 ءفرفار هيلاعزانو هب يعن يذلا

 ص ميكحلا عارف مترا وتي الوالطابماهسفن ىلا رظنااب ناك احيحص - لاوقالا

 ةلامسلا تلاد "انا ”ةصفنم ةيمربطلا سا نو 08 1 تاسدالا رم تابضا

 ا ا رهاظ وه امك ةيهلالا

 عضخي ةعدق ةيلذا ةميكحةك ردم نوكلايف ةرب له ةوق تاضا ائهاهف ديرن اننا

 ل يشب لك يف رثءوت ةصالخابو | مك دوج 4 :يلكرتسي و ؟حرظم حجج« ىف ع

 ف ساهرا مج . لبث لمع رعماو  ىثس )ابن ينيهالو ت٠ يشاء فرت» 3

 ىرس 8 أيذنم 0 امو كات هلم نا هذه طير مهتاط + ونيددالات تاس وه 5و مو

 0ك م ةملك ( ءاقثرالاو وشنلا ةلئسم ينعا )عوضوأا اذهيف يل نكلو

 بيترت يف نومدقالا نويكلفلا هركذامضعب ىلا رظنننيحهطسق ائمذخاي ناك بجعلا

 0 و بيترتو عملا كالفالا دضنةيفيكن م( سويملطب ةئيه ) ةميدقلا ةئيهلا
 لاثما ند ريثك اكو تامثملاو يوحماو يواللا نم هيلع لمتشي امو كلف لك ءازجاو

 ةنازخ ُْي 2 اذار” طماع يدابمو ةعوضوم رلوصاك اعودختا ىلا لئاسملا هذه

 تاناسحتسأىلا اهعجرم اهأوناهرب الوةجحالو ناطلسنم كلانه هيلع دجتت م ليلدلا
 مالملا ماهسا مهفدهتسن كف مةاظحال يف مهلادوصقللا اهب مم تاضارتفاو تامسائمو

 نفلا اذه ةمكحم يف 0 كلتي اومكح نيطاسالا كاوا لّثم فيك بجعنو

 لع ملعلاو ةئهار ججح قياقحالو هتباث ماءدالو هديطوت اساسا ريغْلع 0

 برغلاءاق ىتح مايالاو ىلايللا *ريطمأم هنا فس الاد كلو كل دريغ ىلع ينتبي تانكي

 5 ةريخالا تالرتلا هله ةيدعاف ف نمهئاشحا هحضتت 1 :مهتمغطو قاتلا بارع 0

 ىهواوفخساوى مدار رمأ رهاع اعانءو اجلا ءلا لع ااعلاوتض ورتب ولولا تنور

 هيف نوي راب دحنأو لصأ ثيم (هنواعش ىرداو تاس ال اياترتلا ب ا

 عقتاسموأ يلاطيس طاخم وا ييداه ردت ن مقيمع ف لك ُْ هب نوماركيو ةوه ل 7

 د اجيللاو ةفحسأاو تاجلحلا نم كلذ ل امانا قىرجح رخص ىلع

 ياوةيلمع وا ةيملع كاذ ىلع فترات ةدداف يافذلك ٠ ءانعأا كلاذ دعب يردا 00 3



 0 ةيعرفلا جوي ال هئاو عاونالا هياشت يف

 لايخلاو مهولا نيطايش ةيوقتوتقولا ةعاضإ ىوس هيف ثحابلا ىلع هلم دوعت ةياغ

 هذه لان دّشما الو ةيلبلا هذه لثمب ملعلا يلثبا ام ُهّنا تاج رحملا لكب مسقا
 نيبقرشلاةئْشان ضعب وغض ىربكلا ةماطلا ناوالا هراودا دعباو .هدوبعتايل وا ىلعةئحملا
 ةفسالفلارباكأ نماهلها نا مهدادتعاوءات.ىلا ةةبلاو اقرا ةفسافلاك لت ىلا مهدارغاو
 ةفسالف ربكأ لاق ١ لوقي قارعلا نم نييفاحصلا ضعب ةلجم يف تيار ىلا ىتح ءايلعلاو

 ناكناوا مهرباك ! ن ١ نم اذه ناك نا اذهايةفسالفلاو برعلا تسع ( ليم يلبش للا

 مهدا دع 1

 ءالظلاة يللا 5 اا و طخ : ء ةرامغ يه تناكنا ع تةئاكألو ةقسافلا ننام

 الو ملعلا نم ةحيار تمشاماهن فس نع ذابت يتلا تالضما كيتاهو تالاقلا كلتأ
 تاناسحتسالاو تابسانملا نم ءيشب ىتحدضتعت منيهاربلاو ةلدالا نم ًاحبش تاظتسا

 قئاقلا ةفلتخملا عاونالا يفووجولا ضعبنمةيوستلاوتاهباشملا ضعبب رارتغا الا يه امو

 رم يس امثم عون 0ك راص و هبشلاب اهل تضق يتلا يه ةدحاوةيسنج تحت ةجردنلا

 اذه نا وا كاذ نم اذه نال اتينا يواستلا نم ردقلا اذه ل وخي الو ةهجلا كلت يف

 ضيرعلا اهضرعو اهدعامت ىلع تاناويملا عاونا نم اعون دجت ال كناف - كاذل ”لصا

 سنجلاك اذ عاونا نم هادعامعيمجودحاو لكنيبةهباشم ةهج ليصحت ىلع ردقتو آلا

 ”لصا درقلا ناب لوقلا سلو ةهادبلاب دوجولا نم تاينوكبلا عيمج يف راس اذه لب
 0 للا ١ قدا رخش نان لوقلاك آلا دحتاو لصا نماعم ا وا ناسنألل

 لااا 1 ا رع افكر هباقللا هوجو ضعف لصعتتا نيكفلا دا مركلا نم
 الضفديغملا ادهسيرقتا حل صيام اه 9 دحإ م مريطاسا انصّحخمو انصح اءاك امهم هل ةبامتملا

 لماكلا عاظنملا اهيا٠ ٠امترالاووشنلا 00 ود -اناهرب وااليلدىمسي ناب حلصي ا

 رظناؤكنود رعشد ال ثيح نمطقسو يرديال تر نمر يذلا لهاجلا ر ِءلا ال

 اهيا كثع عدف -الك ازكر امل سحتوا اسمهةجحلا نم عمست وا ارثا ليلدلل هيف دحت له
 دورتلان ادم يف ةقباسملا كنععد ةئفعتملا لاحملاو ةئتنلا لاحوالا هذه يف ضوخلا ملقلا

 نمركذ ام لجالو هلع الا هرارقا غ عوسي الو هلصايب فرعاوهناسنا 0 لهالدأخو

 اندصقةهجو اهيلاو انّمه يه يتلا ةيهلالاةلئسملا كلتبةيعيمطلا ةلئسملا هذه طابترا مدع

 هسهم تارظنو ةمج بلاطم هيف انا تناك داو ناسنالا قاخ لصا يف ثحبلا انكرث

 قيف وتلا شابوةيغلاىلاهنعانا دعفدر طة ايدصقملا و ضرعا اب ضرغلات وفينا انيشخ انكلو



 3 ل سرا

 هيضرالا ةرككلا هذه حطس ىلع وفالك صخالابو ةيدالانياوكلا عيمجنا (؟)

 ةيلخو ةدرحة وق هناك هدوجو تاشن لواوهرماءدبيئوهاماناويح واتانواداج نم

 بترتو هنوكب عافتنالاو لايكلا نم هب قيلت يلا ةياغلا غلبي الو ةدعتسملا ر وذيلا نم

 ةدعلا سيماوتل ايهتيبرت ىلعنامدالاوذيف ىعسلاو هيلعلمعلادعب الا هدوجو ىلع راثآلا
 تاماقتلاو تاروطتلا اف هلوادتن مايالا نم ةهردو نامرزلان م حدر دعب كلذو هلثأ

 همت نسال ب لفرنسا نق قو عمستاك نوكلا اي ةلاعتلا "لما وعلا ىلا ف

 لهأتتالو اناكم اهتاناغ نم 0 عيطتست الو اناء عطست ال نكلو باضهلا نم

 ةداح عمو وا هينآ اهب عصرت وا لومج درج 5 ال5 وأ“ نا "دس 81

 وا ةاونثلا ةمجعو اهيلع 0 نم ةهرد يضم و اهيف ةلياطلامعا ةلوازم دعبألا هيناغ

 نكلوةيلباقو اهتملخ يف دادعتسابص تخت اكل ردتداخلاءاسخالا 1 حمقلا ةبح

 ةدياكمادعب الا "ا رسثمامات اح اشاش امسح دوعن ال ةدوخولا لآ هل ل1015 0

 نسمااودلا هه ىلعو -ةضوص# ناس ىلع هيف ريسلاوماياولايل صيرتو لما لوطو لع

 هذه ميطس ىلع هدوجو لوايف ناسنالا ناف ةيرشبلا تانياكلا ةئس تراس ةينوككلا

 محلا ودرإلا هب يدءويو ملا ىتحارل وي ضرالا يفتابن ةمجانك الانا امك رراذلا
 تايلعودبقا ىمورةياثع ضهاب ىلا هدشاهغوابوهلالقتسا ظفح ةبترءىلاهغولب يف جاتحيو

 لكيشيف ناددالا قنا دكه رمعلا نمةلمحو نام 2 ةليثلتسا وطئاو هقأث راكفا

 ةسدالاو ةيداملا 0 ريسف هئارآو ماكاو همولع يفقد كلك تا همسحا'

 نع ل لا انجو فتك ىلاامتك عم تلخألا لع نارابو دكا 000

 مولعلا عيمجو هُنا الو نوكلا ْ ةرؤط ال ةررقم ى ىراحم سماوقو ةدودحم سماون

 امه ةداع قر الا لورَت "ا :ءدمحلال هدأ هدهد ةنهد ص اهلك تالا كلاو عيانصلاو

 هلثم ىلا تاياكلاب مكحلا يف تفتلي الو هيلع 3 ال

 ذخالاو طسلاو ضيقلا نم ىتح هاوق عيمجيف فعضلا نم ناكمي ناسنالا دجو
 دجملا تاياغ يصقا غوابل ةدعتسملا ةرهوجلا هميمص يف نككلو دوعقلاو مايقلا دعفدلا و

 هل ”ىنستيو ناسي ثيح لب قفثا امد و ناك امفيك ال فرشلا شرع ةصنم ىلع عيرتلاو
 نذلك ىلا لخدي تح كاذهلداعلا ةطخلا نم ددج وهحرحلا ةيبرتلا سم ٍبحال ىلع ريسلا

 ل هيابرا ىلا ملع 0ك عجريو هبابسا نم ٠ تت تاطيو هباد نم

 ةمالسو ا هل متاهيلا كارلا قرطلاو 0 نم تاياغلا



 00000 100 يل لع 2 راق الا وزيدعلاو رجلا ةناكمو رالكتخالا
 هيفم 0 يذلا جيعنلا ىلع هديسو ةيلها نعهيقلتو هيدابم ن.« هذخا نود نم نوئفلا نم

 نع ريسلا ةرثك هديزيال ءارو ىلا ةسوكممناطرسلاةيشم ةيف هّيشم نوكي نا متي ال
 اهيدامب لهج اهيفرق رغىلعمواعلايف اواخد_ موق نمائياركو ادعب الا ملعلا كلذ تاياغ

 كاوا وام ايكلاسمو ا نيريخلا 8غ واهتذياهح نم اهل .قلث مدعو

 مهراكفا ريطف دنع ن.*و مهسفنا ءاَقلَت نم ن نءواشناع ا 00 نوقتري

 ةئامز ىلع نوفرهيو  ملعلا كلذ دعاوق باها مهماهوا لاذع نوق رع مهت ل

 | مدرك جورخخاو ةلاهجلاى ردع كفالي اع هئاماعو

 هلوق دح ىلع الا مه امو ءيش لك لامكتسا ليصح يف ةررؤمل
 هنم راكتكأ يعاد انش فرعي نم 9 ةنك سانلا يف اهل سيل ىتلا ىولبلا نمو

 مهراكحفا اودهجاو 1 امعا اوفرص نا دعب ةعيمطلا دابعو ةدألا هدا ىلإ

 اطياسو مادختساو | صاوخ جارختساو تايدالا مولع يف مهراهنو مبايأ او دأدو
 هيف مهم دقت مياضف رككش ال ئدلا مالا كاذ ىفاو أن مهنا ( لاقي 0

 اقاشعل اهركرتيو ابلهال اهرعدينا تايهءألا يف مهيلع مزاللا ع نم ناك هناىوس.

 دجلا لذبو دكلاو ءانءلا نم تايعيبطلا يف مه اوءئص ام ايف اوعئصنيذلا اهدامع و

 اهوتغاب كلذ ءالدت مهنكذو او اهتاوازم هلادخأا لاو راعالا فرصو دهجلاو

 تايعيبطلا نم ةلئسم لقاب مهتيائعردق اهب ةيانعلا نم محل قبست مل نيح ىلع راكبالاب

 ءيش لك ف درس مشوا" مط يىةدراملا شما: :)| قرخ ىلع نولمعي م هناكف

 ”ةدرت علو "لوط عسولا غار فتساو سسكللاب يه اما تايميبطلا 1 نوريق

 ليطانا يهف كلذ نكي مل ثيحو مابلالاو يجول اب مهيلع لزتتت نا مزاي تايهلالا

 سوؤنلا رثكأ يف هيناث ةئنسو ىرخا ةميخس هذهو ارتحت لياط ال 0 واو اهل ةقيتح ال

 هنهار ةقيتح يا ةسادقي ل هجلا ةساند اهنع ضحرت ناتدارا اذا اهن ١: ىهو ةطقاسلا

 2 كلذ نا ءاعداو رابكتسالاو ةوخنلاو راكنالاو دوحجل ابكاذ 1 رخل

 كلا م وه" اع اهنع 00 0 هلأ ةقيقح ال امن هذا - ىلا نشيل 0

 نق 0177 ( عاق هللا ضف) لو مان اق عمسل انهو هقوقح طمغو هدوحح ىلع مج عملا نم

 عيطفلا مَ جملا اذه ام ةرباكملا نيع ىععاو اذهاي ليما هللا لثاق (انحرتساو انما انلتق

 كدتع سبا ىتلاىوعدلا اهلغلو ةئاذبلاو ةثارطاو ةدعارااتحت فاَصلاو عيدذلا ملظلاو



 35  لومملا ةلدآلا لك يل يا8وا لولا عاضاالا ا ىه تادنادعحاولا نا يف
 هل

 ناهرب نم اهلاثما ةداعا ىوسالو لماد نم . اهاوس

 ائيش عدت الو :داملل هلك كنائعد معمم نا مكيللا فصنا ول تضتلا رم ل

 اه دعتم لماحتلا اذهنايدالا ةسادق ىللع.ل

 لئظابا 9 لدا اضا اقم انيس رقنل ف :

 0 عيدذ لما دال مث ةعيمطلا» اروا 0 همم

 هناكحمو هثامواعم ردق زواجي وهدودح دنع فقو ثحابلك نا ول هنا ةياغلاو

 راسو اهيذابمو اهباسا نم اهنلطتو ةيانعلا نماردقهتالوهجا عسسو ناسنا لك نأ "و
 يو ع يتلاتالد اجا اوتثاعزات كاد 8 ا 3 رويل ااوودعلانود اديور

 نعش 0 او ا ر م ّس الاب ماعلا تر راص ةفتتملا تالا ف عسأ 1 و ريطاسألا 1

 اليد هللاةنسل دجتن او اواخنينلايفهللاةَنس نيئاتتع نول زيالوتاهيه نكتلو قاونالا

 نزول هلاور قا كانا يروا ل مدس ب قر سل
 للا رغوتنلاوخا شقت تنتفع ر كرار و" دستتو رس ربعي عل هطيلتلل ةيتاقتللااو لجشلا 3“
 تح راثو اه زاففا تتشتو ايلا فكنت م نتناول نان 50

 الا ىلع ل ”تدح و نيالا "نمو ع عك دو ثيح نم نكلو اهتاحفن

 دنع ءاكنلا ىلا ةعافدنأ تايرطنلاو تاساتعتالا كات لاو ا - اركم يهو اذ يه اهنا

 0 يمال هيلع ساانلا ولا هذه ملعَت دا و ءاورلاو عبشلا دنع هنوككسو ءاذغلا كما

 .ةرطف لب هلاوئم دخّتاو ها اثمىذتحاف اهيلعهريغىار الو فرعم نم اهفرعت الو مآعم

 رطنفلاوزيارغلا كلاث اذكه هيلع دراو 0 هسفن ءاثاث .ءاهيلا عف ةدناو هتاذ نم اهدحو

 عف ذاع اانبومودعملا ودوجولا نيب قرفيذا تفي يالا بصتنازخ هزربةوهسفنع وني نءعبنت

 جهتسو اهيلا اتاولا ةلطاارل ما وا هعضرتراظ نم هيلارك سولوالا ىلا: ل ممسق ةراغو

 21 تسح لالا كلت ةعم 000 رك ا هريغ حانجمملا يوأي الو 3

 هناك اهدو هسفن يه :ذاك ىت> ىلع ءالا م ا ةيماسلا هناا ب ا نوكيف

 اهتموكح يلا قت و تايراظالا عيمج نا 3 ينلا ةيلوالا تايهيدنلا يه هذهو

 ملغ وعم الو اهبءانغ الق الاو ةلدالا رياس

 هتاذ نم دحا لك ا ناسدلا "نال دامسأ و هاردس هانا ىضقاو كلذ 3

 ةنزطر انا اييقر هر هكناسل رطب "هاد عاقل 7 نانا لا نيم
 ننس متم مك نق رتاج ل كر

 اناكتسما يف يمقن هتركلا ةرطب د نعالج وزتلاو ا فطيح يف يش لود مدعااأ اىرت

١. 



 ترانا دح وا | ويزيا رثلا يف 6

 لك دتعف لامكتاوةطسلا يفألا ىغرت الو صقتااب يضرتالا* يهوابتعس يف قيضو

 امثم ةركفلا ترانس عجريف نه نيا مو وف كاع وسلا ال لن يد الا كلبا ةرظن

 كلدااهدفو اهزوع دحتنيحو ريسح وهو ائساخ ةسضل دقرب ولياكو هوبا وذ ١ نع

 اهتالوقعم ف هددرتف هليصخنو هملطملا ا قوشأا|4 أ|| ول ثعمارول ا ادحو مدعو ءيشلا

 عفدييذلا وهديدرتلا وكيكشتلا اذهو رجح ما الثم رجس اذكما اذك وه له لوقثو

 ىلا عقدي باطلاو 7 نلطلاو لا ءوسأا نا عفدي زوعألاو ةحاطاف ثحبلاو باطلا للا

 سأياا وا نادجوااو لوصاا ىلا يهتني ثحبلاو - ثحبلام لا عفديكشلاو -- كشنا

 ةقف ةقيقحلل نادجولاب ما ةثين ًأطلاىلا ي ىمهتنيناو درال لصاو "0 ثحبلا معن ا ركسلاو

 اه ريغ كلا فراوصلاب امنع عانتقالاب فأل ه امسحي اهاقا

 مدل تنيطلا عيبشا دعت ىدح ساطلا لعد حاترت دال سمنلا ْناَف 9-2 .-ظم و

 ند هاا اع ريصتو اهنادحو ىلا نيوددم دوعت ىح اهرلا نكسلف حاترت الو نسقتلا اهب

 تايسينلاب ءانعف دعب يو لاق ةءلوالا اهتالوصعواهزيا رغكلس يف ماقتنت و اهلا وحا

 . .عجريو اهيلع ل وعي ةنهار قياتح اهذاختاوتارنا دجولا ىلا ءاهتنالاف باطلا بعتو

 نمىيهور أوتع صيغ الو ديال قا يكل ساما وذ نم وه اغا اهيلا مواعلا "لك

 ةفاكل لاطباو مواعلا لكس ليطعت اهتاغلاواهضفر ناك هيايبلا هدداو لياوألا لالا

 دح ىلع مهيف فقت الو ةياغ ىلإ سمن رهتدتال ناتج املا ىلع ةيرضوف و تايررظنلا

 سا ل و هب تكدس مدمع لوا يناسن الااكإلا علا ئيه.تاينادحولا ٠

 ذما ةفرعم لبق اهفرع ءيشلك ىلا لصوت اهبو ٠ 8 فرع لبق اهفرع يتلا

 نتانيا يهدي دعي ههدوجو طفح امىلط ىلا عفدني نا لق اهب "52 و 4بييباو

 اهدححير باك اه ”ركراتملاو ةياغلانم هلر دق ام ىلا ناسنالا غوابل ةيانعلا هتعضو يذلا

 الو هلظحل اهنع "كذني ال هناطاسو هتادارا لك ىلع ةرطيسم هنارعب ةعاق ىهو هناساب

 لمعت الو لوسقلاو 3 1 أب هباع ةيضاقلاو ن لأ اسنالا ىلع يش يهو 4ذ 0 اهقراقي

 ُْي عجرااو هل م هيدر نيدو نادجولامأ. ١ فقد 1 5 انه نيهاريلاو ةادالا

 هل كعو هفاصنا يكد هب ىضاقتيوهسفن ن و ا نسج امو ناسنالا مدع ىلا كاذ

 لك هيلع ردت#ب عساو اي دوحلاو لدحلا نادي كلا قحاب اظ فى هايأون .ة ةحصر ٍ

 اهتطاسب ع ةامحلا هله تووركم يلا عامطلاو حيارقلا ,ةرعقدنا لقو ناسا ةفس ىذ

 هلو انا يف ناتس ءاوع نم نادجزلا ءاضق يكمن ىلا ترظنو



 ةآأ ادارفاو اعود قرشلا عمتجلا ف نيدلا ل مظع ُُئ

 للد ىلا :رانسهتلا جباتحا اذا ٠١ *ىثن ناهذالا يف مشن نسلو

 يلوقلا لدملا ماةم نيبو ىسفتلا ناعذالاو عاتتقالا ماقم نيب قرفلا د تنا

 ةقيقطحا ْنَع ةروصلاو الاب ع رهاظلا فاختيو ما مه سن امو يلاسللا دوحطاو

 .عدودع> ىلع دينا عفادب لعفم وا ردتمتو 4. اضقب كافل ف همر صخش نم مكف

 ىعدا اذا نأ ول ( درقلاال ناسنالا ) بيرقلا كيداب : ىلللق هقوقح مصقهو ةرككا م3

 اذامفأ اللاو ةهادلاونادح ولا فالخ هعفدت» يش ئايغ - يع“ اعلا رو لا

 ا ياسا اةكرح تفقوا نا دج وأ اال 2 2 ا

 اهئاو اهيلع لوح ايل تايهيدنلا تالا م عاش 8 0 را وه هانركذ امو كلو

 دع و رلا و عمشل أر سوست را تلطت اك كف ني كا ممل أاط و هلك الد ساك

 هماقمرظناو تايرطفلاو تايزادجوأا رككني نم لاح فرعاف هلك اذه دعبو 1

 هللا اضوبصأف ةفسافلاو , ملعلا ن

 نع الضف هل داع ةميكح ةكردم ةيلزا ملاعل 1 ةوقل عوضخلا ينعانيدل ان 7

 ربكاو مظءاهتاف حْضّتيس كت ايهيدبلاو تاينادجولا ىلجاو تايرطفلا لوا نءةثوك
 تحل اهعدشحو اهص رح نع سوونلل عدارو همر كقناو ماعلا ماظن ظفح ف سومان

 مرلاو مطلاو ةيمضغلا يوقلاوةينا ويلا تاوهشلا ن مظوافحلا ءافيتساو قوؤتلاو تاغتلا

 روذمااهده علقو رورشلا هذه ع نيدلا 0 ملا ماظملا نك اتعك الادو

 ,.حلصم مظعا ذا اهيلع هترطيسطياستو نيدلا ةيهرب الا ةصاخو ةماع رشا سوفن نم

 جوها ريكاألا نيدلاالوا نوكر ال يرشلا عمتجملا ةمدخ ضهايرب لم ربك | وملاعلايئ مون

 1 نا هياع ضووعأ اب عجرت ةكن1 الو هيلا ثوعت ةدراق راغ نم هتاوهد قوة عيضم رياج

 تحت وؤرلاو نئنعلا 'فلظش قع ريصلاو ذياذللا كلت ضفروء انعلا كلا لكم يف "ةيالا
 ءا سرا ضحلما مدعلا طا ُِ مات بهذيو ىققمس هنا ةملععم ء ءالبلا عدن

 اقم درو وا قزح ةئسا سر 0 لا ملاعلا عيمج نا واو دبءوملا
 هلادشساو وه ناكوكاذ لكتب عفنلا ْن< ةر ذهيلالصيحلاحاورو ا اي

 ءوسو ايأرلا فعضو روخلاو قمملا الا قاشلا كلت لدحم لهف ءاوس همذو هنعاب

 ةلامحلاءذه ىلعيتقداصنافكنادجو مام مك اح را هسفنل رلظنل ملا ١

 نككفلا جياتن ن ,م كيدأ الكت يا ع يف رعف 00 خدلا كَ ف 5 اوس

 تايمز هندحو 0 تاركا لو 01 ناطشا 1



 هنم لد ا ىذلا هواسلاو "7 وه ندلا نا 8 6

 تاما اذهب نت ل غلباو نيظعاولا ق ةقساو نعل نادل نم نيدلا «نراف دعب

 ةيانعلا هثدعاس ايهم ءالدو ة ةييصمو . ءافسو .ءانع 0 هاومح ءامظإ فروفحجملا نشسنانلا ْ

 نوخ زري تا ديومول نع الضف كلما شرعىلععيرتو بايسالا هل تدهتو
 ءالملا ساركلا ال١٠ ساسكلاكيباب ىلزق ةنكتسملاوسءورلاوةقافلاورتفلا تادهم تحت

 0 هتدّقفا ةيبصع ةقوس وا ناك اكسل. ناسنالاسيصا: اذا ( يرجحلا ىطاخملا وا

 رزغب ف اعلي هيف تراظو نان هداوف عانبق هحور اك موا ةثرعا

 هيض سحلب اذار ىلا لق كلذ لكك مادتفال عيطتسي ول ناك دقلوو هلاجرالو .هلامدنع

 0000 الا هيمو زو هئلاؤت لحاقت و هلو طمو ردا ىق ةلءاوضم شوا ةنهيوور كلا دنع

 ءانفلاوءاّمبلا لماوع ةلذط لك يف هرواعتت ىذلا لياحلا عزفملاو شهدملا نوكتا فه ن

 نم ءاثفلا ىلا يتعد ا ديور | ديور .ىئنيو اليلق البإق توع وهف بذحلاو عفدلا 5 هلو

 (او ال رخل ءادلا 0 ى وتوعودتغي يذل ري( وهفاقنلا ق وه ثيح

 ءابص ناعيرو هباش بتق, ىلع يكتسي الوز رع نضام تفيسأي البكم ئيايللت

 ءادو اسسر ادجوو البثاف باش انا ننكذم ةارم ركذتل عز<و هئاقي لوطا مهلالو

 نم هبلع جراوتماام هلق ريغ 0 ركمهشو وهز لكي بهذيو ىةصررلل نكتب اليخد

 هياعلودلا 0 ةيلغإ نم رهدلا تابكنو مايالاو يلايللا تارثعو نامزلا فورد

 للاثما نم. ىصحي الام ىلا نوذملاوا .لزعلا هيف مهصب رتوهل مهدصرتو اياعرلا ةدوث.دا

 قاطن عيسوت ثمعلا نم ىرآل يف او اياعرلاو ةقوسلاب َكْئظ اف كولملا لاح. اذه كلذ
 ناسلاىلا ةحاح ن. نايعلاوةدهاشلا دعب لهو اهيف نايبلا سارما ةلاطاو ةمللا هذه

 ربا نا كال تمس و ناطيلسلارقميلتع نبل ارثلب لايجب نم تعيشي تنا يعيبأ د ©
 فكايقازرالا فالخا نو ردتسي اوفاطو مهتلاخن ود مهودبعو موكتنارا ماماسانلا

 مهريبك و مهر ءاعص لص وة در يعتإل اذ «يل لق م وسو نع او-قالمالا وةعارض نما

 ل فر انا امل راذقالاو فيل اسدتا 0 ضرالا وبيان فارم ديلا
 ةعداّا ةعفرلاو ةخفخفلا ءاوها مهب تيفاطو رومقلا تايلظم ىلا

 دن نبت هل داق د حلا تيه رولا رسشلا قنا ءااعيعباوزلا يرهث ا مهب توها م

 ْ جوعا كد تحاطناو ادهاي بلد كلملجت ب زعنيإ

 لغا ااوتلاب أر مهراكفا .. كلب ارق ءافااي ل 5 اعلا 5 الو ممدلاو تامرحلاب اننا

 اودكفسإو مذ دلا هواهم ند انلا كرت ةئها راارطا وا دلهي ناويفالاو لَ اوثلا نع ةيداملا



 ها بناصما ةَأطو نيدلا ين ف

 اردن وا تاؤلفلا يف .شوحولا مييجع ا وجعلو ضرأالا تاراغمو لابملا فعشت يف

 ىلا ضرالا تداسعو لمعلا لطيو لسنلا عطقن الو تارمغلا رعق يف نانينلا توفخ

 ( ناككا هناو ) نوكي وا اذمح ايو لوالا اهلكش

 ركفلانعماو هيلع لطملا ءالبلاو هيقودحملا رطخلا اذه ناسنالار صبا اذا يل لق

 كبارغثرم كالو هتاغ درايو هتعوأ نكبش م بر عاق كهذيم لاك ذاب تهذو كل ذيف

 000 ا ا كايد جف ناش نايس 0
 ةدحاو نمام ىتلا ذياذللا كلت مرولا يف نمسلا ليختو مسدلا يف مسلاك يه يتلا

 ثداوحلاو؛دهيفيك ءاليلاو ردكلاو ءاقشلاو ءانعلا نمفالابةفوغع يهو الا اهنم .

 يابو ا رجح ياب فرعي الةيزر لكو نطخ لكي ةدديتت نأ لك وو تلاو

 ناسنالا نا ةح”رحما نايالا نم سوحغ لكبمسقا ربقيوت ومي ةعقب يابورثعي ةرثع
 ليما رهصلا ةبقاع نا ردبرةقثلا حس نيننلا نييطوسئار نيو نسل ةرانا

 تولي هب ايرجو نابتالاب اريدجب ناكل هليضفي لك ةعادرمل مالستسالا نادل
 لكم وأ نانا لك كاف زب ليلا .ةميغت يح ىلع :ايضقمم هضاب نو

 تيب انل دلاو انارالا وا يعاتلا»ن 1 َّ ددلا هده يف هلاتد اه ساقو هققدملا تايلا ايضدالا

 كيتاهدجوا ةحارااوءانهلاو هذللا و معئأا نم هب ىظحم |«ىلاةلبقتسملا وةيضاملاراطخالاو

 هدهبوسفتل :يضري لقاع ياو داحالا ىلا نيدالملا ةمسن دادعالا ةفعاضمافاسعضا هذه ىلا

 ةويحلا٠ اًييفاهلاثما هيلعرق ةظحل الا توأ!لا اموةسيمتلا ةلزثملا هذه يطا وتلاراتخيوةاخلا
 اهميغ ماهجودبيو نويغلل اهتبالخ رهلظت نا تكشوا دّقف ءاجرلاو لمالا ةقراب اما

 راصبالا نع اهتواشغ عشقنتو سوئنلا
 كانها نيجلا نيم اتم زل ديان ديب نيل سدا يمصلا يف ةقرح نم

 يديا يل نا يلاطواو ىلزعا نع اذ رشم ين:ك رثو يلاجّشا ىلع ينةسلح نادعسلا

 كرعءثو دراوملا تانجاةقاذم ىلافورصاايديا يعفادتةوركالاب جلا وعلا س عل ناثدحلا

 ب "كارعت يلا ىلع باملخلا 0 باينالاةرشاك تاجعزلا ل اغمييرابطصا مدا
 يك ريغ هد رشا 4 نسكن ه ةيفاع تف ود ا خلا حراطميف رظظنلا ديار راع انازثلا

 لكو ةنامزلاو مقسلاو ةناهلاوذ ةعضلاو ضاع ننس ارم ياوشهلالع ان ديالا

 يىللق 5 شهدلاهعقومو ليا الا هرظنم ىلا رظالا نع الامضفراشإ يل هراوضم َنِم 0057

 ىلا و سياملا نيكسملا اذه مصتعي نك نر ايدبتي رداسيا ىلعو دقتسي حام *يقاىلاف



 ىركلا ةحارأا وه ناسا 8 0

 اراض اعلا «دط خل ترا عساؤراب وا ناجل لان ويالع اننا نمثل ذوي اذا يا
 3 مدعلا تك م هت>رخا يه يتلا ةي اال ةانل امك ورا ؟عنوعلا ةيرمك تيادلا يك همانا

 ىلا ةمكتحلا ىلا همنا ايها هلا 5 هن وفاع هيلع تبخقو هر ةص رع

 1 و هلها نع ا الا سا عل 5. عضت ا ف 0 مياعد تماقا 7

 درمقمو ةقااد ار كرت ىلا يام هكدا ةأ تان ياك تاما الو اثنع فراق

 قدص نع انف 00 اه ا ةوقلا هده يدا نيد هفته 05000 ل اذاومظع

 ةكءادلا .ةوقلا" كلث نا هققحتا هسفن تّدآمطاو هردص جلت ةلاحال هين مليحصو ةعزع

 [هظ وظح ُْى نتا حو رفتفم ريغ ةسغ هلهاح ريغ ةأاعهمساف راغ هممحر ةلاظ راغ هل اع

 ىلا اهتم ترقاو عفنلاب اهعاع د ةوعا "وه ا انوا “لف نارك نا مرح القا هراغ 2

 دعيتماف ) ةيلاذو ءانهلاو ةيايلااو ءاادو !اوةريعلا كا انهاو هقاعأا ف ا لكجلاا و هل ىسلب

 ظ ( 1ظياتإل ان ىلذلك< قيدبفر "رس و ا سا
 مدس ا نا ادن اج د راق نتخيل نق عسل عوز اةهيرتم جلت

 ءايؤإللا 2 كلا العا مالظلا دك هنَورُذ ءانف دعب هتباثم يف ا ءاصفرقلا

 ك]الق لزتيوناواسلاو راضلا حانحب حس ْنم ل 0 عومدلا ناجي هنافحا تست سا

 هابص ةعيدو همايا ةرهزو هبابش ناعير يف اهدحاو تدقف ماما ع اقعد

 7 500 اهتم هلع قفشا وه ىدلا :ةعدسس ىدل ةعلدو حصا هناب اهناعا ريغ

 عيا ينقذ نم نيرا زسخلا* لا ثرظاأو زاثنلا' ةديقنم' كو فلا 8 اهددنو

 ؟ لات ذه عار غلبويماي ا ةعيمو يلابش ناعير يف ةيزرلا هذه لثب رغذلا

 يضاد ٌقَح رظتنا وا نرد ك9 .ق 4 اهد فذقا وا قااح نم يسفند 'د يمر را لش

 ةورعد تدخاو يددملا تعزو يح لإ راغ نكيال مث كر 5 اهثع هئاقا جماع نزطا

 ظ هيلا اضيوفثو هد ةقد ةملا رمالا ا قيقب

 ندللا هيلا يوظعلا اهلل ارا زره انيذلا حر "لوبان تال هي تعالو كريو"
 نايدالا ناكوتذ نا.ألا له ةيرشبلا عابطلل حي ام مهاو ةيناسنالا مزاول ملظعاو
 واو هب آلا دحال بيطت ال ةايللا ناؤ ممالا لقعمو ةايللا نصخو نازمعلا جايس

 للا نحف نيدلا قف كاا3 ىارغا "لال 2 ظرالاو هتمستا وسلا 0

 ءالملات ا وهنيدو رقفلا تايئا يف ناكوا ونيثا لا ودبالا ةحار ىلغ ضدق دقفنيدلا

 اهاذيطلا ننال فودحلا ْىَد امور وراعا را ف | سوفتلا عفاد نم له



 66 م م اميثاع« ناو قافدالاو ةقدصلا صضحد ف

 نايدالا ا ايكلا ظفط داهلجاو 0 اقدلا لكسب ُْ

 ىلا, ىاعتالا 0 ناكرابسملا فابن ءوبلاو نيطالسلاو كو ااا«يسلا ني دل لبا" نيدلا لاذ

 راغبلاو مدنسلا دانعاي زاحتنالا
 ةيكحل ناسنالا عم تدج ل" ىلاعيسيسلملا وبا رتنارومل ىاجلا تاقز ورضاكم كد دال

 اقوصل اهيداجعا درا 9 ريك قرتاو فرعنو نعل دا لنالا عمتبدجو هياغو

 ءاقرخ ةلهحمو ءانمم ةلض.٠ اهتاوخاو تار سفالاب اخوسرو لقعلاد

 هانعمو هازغ٠ ىصقا لاس عدلا "ا تنور دينك نا وعل ىل هيا نلا»“ طين نتعلم ءىّسو

 ره هيلا هدد_صقو هب. لسعافلا 7 نروود نم لعفلا لضحم نا. ىتعع 7 7

 قه ةلاسترساكدوقم ااذمكذا ايا ربالاو لعاف الب لمثفلا نكت كان

 هتوك لعفلا ىنعمناف لكلا ن مظعا ءز -لاو نيئثالا يعض دحاولا ١ نو 2 يا

 نيد ردجا اولا واررككت اريدك 07 0000 ا ترتسيك ركوونالا ىنعمو لعافلا را

 ريدامسو مالحا :ريطاشأ -هلاحإوةضقاثم لعافالب لصحدق لعفلا نابل وقلاف اذكهو

 1 م فضا يف تاؤجلا بلغ يم ميوادعم ترش ب هديك يلا وحلا
 ردتقملا لعافلا لعف ىنعت يب مهئامإ 0 رطفلا لّواد  ةايحتسم ةلطان ىنءملا 1

 ليحتساا :نمناك ثيحب نوكلا عابطو ةداعلا سيماون هب ترحاام فالخ 2 ا
 هه

- 

 هريغ وا ماقتناوا ةلفع وا زاجعا ن» هيلا تعد ةمكحل كاذك هداحلاب ينع مث ةداع
 هعيبطلا تابع هيلا كه دييذا انه ننيل نكمل ده ارم نما وحسم عقاد ن «5 ؛كلانف

 لاخي. .عشتمم 0 كلذ :قافتالا كال اذا ةفدضلا تنيدشن لدا در

 3" كحل كلا سدجتع لكح مدنع نوهي يذلا بجعلاو بدر هلا ةهدملا م مه "ل

 كشنات وكلاب ادهىف راثالا نم ل عري مهاق وا" ناو ملا اوع - ىلا تاكد 0

 عئاص عيانصلا خرا عراز عد ١ تلاد ناي ةلايسلا كانت و ناب ا نا

 اهتتدحاوةعيبطلااهتدجوا واادكيش اهسفن نهتدجورادلا ءده نا هلأ تاقاو 1

 ةشقن خرم 900 تاهرتلاو فخسلا نم ه ثعاقكلا وق «ليوتبماق م مخول ا ةدال

 ثماق مانا ”ةيضر درسوا 0 نم اهيستإلا الو ملعم نم اهدقتسي ا هثادذ نم ةريرغو

 كل لوي ةعيبطلا هتن وك دق هل

 ةعساملا ىف 6 ِى كك تيلابو نايكحا ا ىد. فةعيملعلا اولاقو

 ةعيطتسااب ع ما كاذ ىلع أهسفن تعبطظ 0 رو ١



 وه

 ةفدصثداحلا كفا دك ا ىف " هذ

 25 لع نو ةفسافلاو راو نماماقم نوع لا ةفئاعزلا كلوا ء - يي م

 يدذلاملاعلا لاقل أ هتمكذ رهتو راصبالا ا ىذلا عنصل | عيدبلا ماعلا اله

 ريطامتلاييرمثتلا ءاياعهيف تألم يذلا --هربكا اموناسنالا لثمريغص نئاك ىلع يوتحب
 كاذ ىلع نوبكحي مظعا دعب مهنلع ينخ امو ريثك ن٠ ليلقب ًالادتم !ءواج امو

 ةغرافلاةملكلاّ كات ىوس ىه له ةفدصلا هذه ىرئاي ىف امو هفدص ني و هئاب هلك

 "هل مك - ناذلاو ةقيشحاا لطاب لي>:ةسم 00 لا عقت ال اهنا تفر ءيتلا

 نزع 7 راد ةراع نم ن كلا اذه تادوجوم لقا ىلع اهب مكحي ال يتلا ةفدصلا

 نودحمانلا ماعلا ءافاح مهنا نومعزي نيدلا ءالومل لق مث هعانص ةجيتن وا ةرجّش

 ىلع مكلل يلد يا مهلس هراوثاو هراثم ىلع الا نوريسي ال مهنا نوعدملا هتلثمأ ىلع
 مكتا درج كهذه مكتاسرهت ناك ملعا وا هفدصدج و دق ملاعلا ناب مءزااو مكسحلا اذه

 «ةفدص»هّللا ءاشينا. منهج 0 +دو «ةذؤدص» مكنت وذ مكتايح و“ةفدص» مكمعز 1

 ةحيحصلا اهيدامم ىلعسانلا مك 007 فطر «ةفدص” متسرخ ولادحايو

 ”ةفدص دنع ةلكملاع لا ذا ا ء يس دن موقد 5 «ةفدص» ةقحلا اهئايداو

 طرت ايل تتبوأ آلا اه مانت تا افرامتللو فديت" لهل كتف يف
 ةفرعملا ةياغ كاتو ملعلا لك ان

 ناكل يو حس 010 ةلاقملا هذه هيلا سسنت م كا ْْتا

 ني ننس 5 لع نورق ةعدراب داليملا لشد | وملا نك ع برعلا 0

 تافارخلاو تافاخسلاهذه لثم نع مهبيزتتو ءامكمحاا ةماعب هنظ نسحا رافسالا يف

 همالك ل وادق مهمواع ةفاك ءانتبا اهيلعو مهيدابم يهىتلا لوقعااةرورض ةمداصمو

 لاخلا يا ىلعو نيدحولا 2 نمهلعحو ديحوتلا ةلظا ىلا 1 رطعتلاةملظ م هحرخاو

 0 نيالا فالااذه هل اقيئانددعا لا ع نا اهربل اءال لع : ماعلا ناك ولك

 ريهاشملاو رباكألا ةلجاو لاحرلانوءء

 نم يف يتلا سوؤتلا ْ ةتياثلا ع لودعلا يف ةررقملا يدادملاو كفا وقلا 30

 يهو لإ 0 قدص ا براجت لاو ناحتمالاب ى كا ةيعرمطأ !ااهترطفو ةماوالا اهزيازغ

 را ا ل كان نركتماالا سارع نا نادك ترتب
 نذلا تاقور نارا ْن وكلا يف تالجسملا نم ةدعا فةلاوهذهو ( ءىشلا ىطعم نوكتي ال

 يي

 حيض .لهاجل و ايد رد م ةيسرالا لقأف كا قر لبهفأ ادا 00 :الذ كي رنا ام



 ه7“ لساستلاةااحتسا يرظنلا::م ىهيدسلا زيك هدقافب سبل ء ىثلا ىطعم

 ناو تضقتنا ام هدعاقلا هذه نا الك اراطئةلذبي طاريقل_ مداعلا سناسلاو العم
 لكك ةدجاولا لاك لكل ةميدعلا ءامصلا ءاسرفلا ءايمعلا ةعيبطلا يف الا ادبا ضقتنت

 لدم تيدحرا روعشلاو كااردالا ْنَم 0 هزوعو اذه اهرقف 0 اهنحولو صقن

 ةعيمطلا رد هّلاف هرهايلا ةفسلفلاو هحيحصلات [ادجولاوهيلاعلا كرادملايوذ نيينورادلا

 اهسفن ىلع هب دوحت ال ام اهريغ ىلع دوجُت اهمركاو اهاخسأو اهريباو أهردقا ام

 وهب يررظنلا نعي نيهيدلا يبقي نازيلا نا (2) اهدنع سيل, املغدع ضررالا
 هد مزحاو قيدصتلا يف فاك هيفرط روصتو ا سفن هيضتلا يف مكحلا تر

 نروكحكك اذو رخا .ىش ىلا هدر با ناهربو .لاد طيسوت ىلإ ةحاط 2
 انهنركب مكملايف نأ نينثالاو دعا رس ننرىا
 لب هلمملا هذه ىلع لال تالا, ىلا ةجاح الد تعتلا ىعم روصت عم كاذرىعصت

 لا مظعا ءزللا نوك لثكىلوألاتاهيدبلا رياسا نكسه و اهسفنىوسابيلعليلدال
 اذههبشاامويمأن مسج لاو كك ردم ساس>ناسنالا وهقرشمسمشااوةئضم راثا ناو

 اهيلع ليحتتسي تادرج انا وت ا درجملا نم سفتلان ا لثمكل ذكن وكتيال اف يرظنلا اما ٠

 ةينياثالا هيلع ليحتسيو درف يف رصح:» يبكدوجولابج!و ناو تاذلا نالطبوءانفلا
 قفا قاس ىلع مىئيبهيف عازتلا م اًقو بايلالاووذ هذ ترحاشتام اهلاثما نم دمك نوما ددعتلاو

 هلع لولعم لكف هياهتلا ريغملا هقباسل ل واعم قحال لكنا نا وه لبطل ةبيس نأ 01

 لايخل لاحم اهف قبي مل ث م ديعد دع م ترجح تحف نق واعم ةلعيلكو

 نم اومهذ دورٌقلا ناوخا وا هينورادلا نم هريخالا روصعلا هله ةفسافتم نا ىح

 ماحتقالا نع اودعابتوهطفسلا هذبب ماللالا اوفاع مهنا ىوس بهذم لك تالبعرخلا

 نمت لعب ديرإا تاط ناو تا 00 حاضتا ةدشل هطلغلا هذه ءايم يف
 . ةضخم ةديزو رصخالا ديلا ناهربل ار كيهانفا ضحد ىلع ليلدلا زحوم كلا ةياحذلا

 ريغرةلع وه تاذلاب سجاو اهض نركب مو تافاستول ,تالراءلا م نس 0
 ةلساسلا كلت عيمج ىلا !ادحاو ارظن رظني لقعلا ناف ءيش دجوي ال نا مزا لولعم

 بجاواهيفوا ايمج تاذل ايةنكمم نوكست نا اما عيمجلا نابمكواهيهانت مدع ىلع

 نمنكسملانالاهنمء يشدج وبالنا مزايلوالا ىلعوةيل واعملا مدعو ةيلعلا نمةغصلا كلت ىلع

 كات نعحجر 5 حجرم نمهل ديال لبهسفن لدق نمحجرتر الو هّثاذ نمدج وبال هنا هعابط ىضتعم

 ءيس الف ناكمالابعيمجلا يواستل جراخ ميج رمال ثيح و تانكسمملاةلسيفعا هلسلسلا

 مم



 ةلولع» ةلساسلا لكو ةلعلا وبف يلاثلا ىلعو هرورضلاو سحلاب لطاب وهو دوجومع اهنم

 يفايسوهريغ يف الو هسفن يف رثءوي ال مودعملا ناف رودلا لاّمحا نالطب هنم حضواو هل

 2 يدايملا هذه ثّذَظ ون ترا مث هلا يلب اهف حيضوت ةدايز هلك اذهل

 تعءادتو: هقدد للا حور اباها ىلع توامتو داحا الا ورع تاثنا دقف تامدقلا هذه

 ًارارصاو لظابلل ةتاماو قحلل ةنابا نمو ناكرا نم اهل ناك وا ليطعتلا ةاعد ناكرا
 مياعدلاو هنص را يلا كلت ىلع يتننبا وصلا ةلكاش حوضوو ةقيقحلا يلجت ىلع

 نع الضف حيارتلا عذجو زيارغلا لياواو لوقعلا ةدورض اهب تدهش ىتلا همكحلا

 اذ_ه ىلع ناهربلاو ليلدلا باوبا نم انل حتفيو انيلع هللا قلي ام اهيلع ينتبن اهحراوق

 م روحمم ىلع ريدتست هلطءملا نيبو ا فالخلا ةرياد 0 عوضولملا

 كاددا 0 ارحل ! عم امع ةينامسح ةوق وه له هردصمو كلا ءدنم نا وهو قيس

 ع 7 رع ”ةحور هينالتع" ةوق يه ِ 2و :أ| 5 ةعدع ةملظلا يف ل رسل اهل

 رتل 7 ء يس 5 لك نع ا ا ةحشارون 8 ةميكحةملاع ع هعدق ا

 د ااا لاح كاتس نس ةفرع "نكح ةدوتاو لوذللاو كرلخلاو كلك تلاو

 نولوقي اك هولا كلت انضرتفا ول اما (نيلاعلا بر ره لا هلا ال هللا مكلذ) اهريغ '
 عدبا ىلع ةيزاخلا تائياككلا هذه تناوك يتلا يه نوكتت نا ليحتسف روعشلا ةيدع

 عناصو - ايطعم نوكحي ال دقافلا نانم تفرع اى ةمكملا نقتاو سماونلا

 ةيرظنلا هذنه ناكو هدجزي نا ليحتسي هتهذ يف هتروضلصحت مل امريرسلا
 اراهجو ًاتاتب جورالا يف ةحسف احل عدي مل ازاكتترا سوفنلا يف ةزكترم هيرطفلا

 زوعلا نمل اللا كلذ ىلع يهو هداملاكاتل ًادئتسمنيوكتتا اواعجا نييداملادجتكل ذلف

 0 ا تلال يول انه حج جرتلا توالي المكان:
 ةفدصأ ايناك املا ءايمعلاة داما كلت نم ملاوءلاهذهنيوكُت نا نواوقي ةداتف ماهوالاو
 قبسامىلع انايب كديزا ال ينككوكاردالاو روعشلاو رايتخالاو دصقلاب القافتالاو

  هلضلا هذه داسف لجت ثيحو نالطبلاو داسفلا نم اهناكم ناربو ةفدصلا رما يف

 نا اولاقو ملعلاو ةفسافلا نم يماسلا ماقملا اوغلب مهنا اوبسحو اهنع اوصّلَت نيرخآل
 ءاسقب وا يعيبطلا باختنالاب وه اما نالا هيلع وه يذل! دالا ىلا نركلاا ءاقترا

 000 الا رك مدلل ومالا اول عفر اعنا نمسك مياصالا
 ل الا د حبي رص + لص ىنعم لك نع هغرافلا



 ادب د ١

 6 نوكلا رب دمو ملاعلا دجوم وه ىعيمطلا ناخيتنالا له

 هناوكن م وناوكت -ممو هاج نيا نم دوه نمو يميبطلاباغيتنالا وه ام مهلأسي لياس
 كلتوا قافولا اذم> ايف اهيلاسهذن ىتلا همح 0 «رخملا .ةوقلا كالت وهبختنملا لهو

 هنوحاطلايفراملا رود مم ردوهياع مكمل ا يارع مترخ دقف ءايمعلا ةداملا

 معزكلذي 00 علس هئاكم ةرياد نم جر 2 | رهو هنامز لوط هراهن يف يرسد

 اهسفنتختنا ءايمعلا ةعيبطلا سفن يها يعيبطلا باختنالا كلذا بختنملا نم مهلس

 نا نمةيهيدبلا دعاوقلا سماوذ كلذ يىتقرخو اهديلاوم كسار اهتاذ يف تامحو

 دفاوكرأا معن ارئأتمو ارثءوم الو العقتمو العاف نوكي ال طيسلا دحاولا ءى يشأ

 نائيش تاكرملا رياس يفو هيف لباقلاو لعافلا نا ىلع ناسنالك ضعب يف هضعب رثءوي

 تباذهو هدجاو ريغ ىهو تدجواو هلحاص ريغ ىهو تدحلصا 5 4 ال | كَ

 5 - مهلس - هّتملا يهوتحتناو هب ذهمريغ يهو

 -- يعينطلا باختنالا - افافلالا كلت نص عع ملا سفن ةداعا وا مهنم انا

 ههفادلا ةعجعإا نم ىرجأا اذه ىلع ارج ملهو عفدلاو بدذحلا ةوق - حاصالا >اقب

 باختنالا نكلو ع اما#مت ةيلاخ ع اتاتب ةغراف اهنتا لوقا ال - هغرافلا تارابعلاو

 ٠ تايعيبطلا ليمس نم وه الك وا .رصانعلا لعافت وا ٠ حلصالا ءاقب وا ٠ يبميبطلا

 لاوحالاوضورفلا لك ىلع ٠ !دسافماهعقا ويف ًاحيحص ٠ الطاب ما ناك ميكو نك

 لوا ا دحوم ال ةداملا كلت نا قد هلاخد الو ورتب الو ٠ هقالع الو هل طيرال

 يذلاءاقترالاو وشنلاو ٠ هارنو هب سحن ًاتكوايذلاباختنالاكلذناو ٠ اهيف رثءوم
 ربدم»ءاروالو ٠ سضتُم هل سيل نأ ىلعةلالدهيف نكمل ' هارحوهريسني اوكلا لكىف مّلسوا
 رومالاك لت لك . ةرثوملا واهديلاوم يفةبختاملا يهو ٠ هرب دملا يهةداملا نا الو هسفن ىوس

 اهيرتآو مدالا صارخ نع شرحيب ضيبطلا ميملالا ايس بع
 امو هعيبطلا لمقام نعال عدا دم دعدو هعيبطلا دعبارع ثحبي يا اهنيكارتو

 تايهلالاب ادبا اهل طبرال تامعيمطلا ثحابم نا ضرغلاواهدجوانِّرعو اهدوجو لبق

 ٠ ططشلاكلذ جتنا ٠ طلفلا اذهو ٠ طبخلا كلذىملاىدا طلخلا اذه نككاو

 هدام الد ةوق الو هوق الب ةدام الف هداملاو ةوقلا نامزالتم نايازا نويداملا لوقي

 يذلاو مدعلاب قيسيمل امو هدوجحول لدور ثلرام يلزالاب متددانا مهل ياق نم نيراكف

 ابر ءيش كاذف هثودح لواو هتيادب ىلع باطلاو صحفلاو خيراتلاو ملعلا فقي م

 كلت تابثا نم هددصب نحن ام مدعي ال هناف هيف مكضراعن الو هدع مكعفادن ال



 امهاوس عناصوملامهجارتحاوامهناكما ليلد هوقلاو ةداملامزالت 20

 رثكأ 0 ال هيعدي نمو هضاقا لك عبنمو هت لك ردصم يه يتلا هدرحألا ةوقلا

 ناو رع ال ل ليدل كتل هدطوملا يداحلا نم هيدأ اع مكي لقعلا نا نم

 فيكمايالا ويلايللاب هادعث الوماوعالاو نامزلاب هدم ال دودعم الو دودحم ريغ ناك
 اذهف هيلولعلا مدعو يقاذلا بوجولا هيلذالاب متدرا ناو بتارمب هنع ةخاتم نامزلاو

 نع ةينغ اهلعفو اهتاذب ةوقلا له م كتأسنف هيلعو انثيب ايف يرهوأا فالخلا وه

 تاما دوجولا ل هئيرق ا 1 2 لكم 0 نس هلع كلذك ةداماو ةداللا

 جلا ذيل دح وت 3 ةوقلالاب قف رحال ِء ف لا رك ناكل ه هقضشب هنارثقا ىلع

 رثءوت الو هدر ةوق اهخئس نم دج وال اهلاب ام هجاللاو راقتفالا نعةكفنم هداملا نع

 لا الل 3 تانك( نوكطتمملا كرزشالا ةلوتزتاك هنطلا نع اكتفتم ادؤفع أذا
 (نورب ام 1 نوريو اهيلا نوهلأبو اهب دادي يتلا ةوقلا كلا ضيف كيج ولا

 . ةحاواهتاحفن نم ةحفنو اهتاحشر نمةحش هاك هداهشلاو بيغلاللا 1 رعلا عيج دن

 يفاجاتش ةوقلاوهداملا ن 7 نا نلن ا قر تللا اق لاطا ناو كحاوات اقم

 نكمب جاتح لكْذ ا نانكم ةلاح ال اههف هيلا ارقتفم هب اطونم رخاالاىلا هريثتو هذوجو
 هيكرتو هلثم هطبر يف اهيلادجا تحاك هلع ىلا هئاقبوهدوجوثودحيف جات نكمل كو
 يف ال اًميش رثءوي ال مود_لا نا الوا هوقلاو هدالا سفن يه أما هلعلا كلتو هريغ عم

 امهسفنا ال ا_هاوس امهتلع ةااح الف هتاذ داحما يف رثءعوب فيكف هريغ يفالو هسفن

 هدر ةوق يلا رمالا يهتئي نا اماف امهيف هانركذ ام لث راج هلعلا كلت يف مالكلاو

 سفنلانأءطتو شاملا نكس اذ دنعو ءيش لك ىلع ةموُيق اهتاذب ةيدغ اهسفئب ةعاق
 الساسآم لاءوسلاقبسف هيلاعو - الوا - للطلاب عتولا ءوسلا ءانعنم لقعلا حاتريو

 قنخلابهثم نودخ ايو هيلع نويداما طغضي وا -- احل د٠ اناريح لقعلاواعباتتم باطلاو

 يهاهئاف اهرك وا اعوط هحلآلا هذهل عضخاو هياغلا هذهب دنعتو هذاملاب عئتقا ةل نيلياق

 رذعتي الو هلع طغضلا نكي ءيش هيام لك الأ ءاوهاي الأ الك ز كاتنر ةواناثتلا كتلعج يتلا

 لاحتسا هملالا ةلادذلاّ ات هب تّملعت اذا يلا اسنالا نك هلا اذه ناف لوقعلا لا

 ءاطسلا مكتيطايش توغتسا ما و هتيقللا نود تاهيومتااب هعانقا و لطابلاب هءواوغا

 لالقتسالا لاك ىلا تنيحت الو ءزيرغلا كلت هيف دعب لمكتت مل نمت لوقعلا ءافعضو
 اك مهويتيدراف مككايابح مهب تقلعو مكتم اهوا مهتفطتخاف هزيحتلا كلَ هب
 مهومتيوغا نيذلا داعلا ىلع ل 01 متطقس ثرح لل مهو.تطقساو متيدرت



 35 قحال ناهرب يف عورشو قياسلا ناهربلا لاح نايب

 هؤمتعصا تلا نرش لع ةرسحاي 3 انوقادلاو نويداملا اهيا مكياع ا .:

 ِى زايمشلا وبالكلانيب متن او٠ امسلةد رّقلا نيد بكتير هومكتءط ولصا عي فرو

 لفساو شوحولا سلا عم :ماحرا جياشوو ىبرقرصاوا ٠ امح كيل رافعا

 ندر تنسا 0 ممم نم اهيفسْخياو هلفاس سوفننم اهب ًاسخا ٠ ماوهلا

 ليالسلا كلتب اهءابآ تقعلاف اهسوفنو اهوتع ةيدودحموامسوءورساكتتنا يف ياهبلا

 ديعيباهئم روصلاو لاكشالا الو يه امو معنلياسولا سخاب اهيلا تبرقتو

 نع رغالا كسرط سلطا هزنو لاحوالا هذه نع هّيقثلا كاري ةشير اذه اي سّتِج

 ىلا ةقوسم ةغرلا الو ريكعتلا كلذ ةيفصت ىلا ةفورصم ةيانءلا تسلف ريذاقملا كيتاه

 ةئنانقلا ةَوقلا كات “تاانثا" رهن انه نيرا ةزموتلا 119 ريانا ل اي را
 ناكمالاو قالا ةلفيو هحا_طاو صقنلا ةسخو ةعيبطلا ييكارتو هداملا ةثوا نع

 كلت بسنو ببس لكي ةقيقملا نم ةذخآ بك نم تمدقت ىتااةنهربلا كلت نا
 هناصحو ةعئم لكبةع ردم يلاعملا ةقماس يلاملا ةديطو لوصالا ةمكححم تناك ناو

 نم اهيلاحتفي الو انذا اهل يغصيالف يعيبطلل قورت ال امر نكل للخو ضقن لك نع

 وهو هيطلالا ةفسافلا تاحاطصم ضعب ىلع اهناعتناللب كل فاو "اترعأ( ذل تيفال تال

 انتنهرب فس نا ىلع م اهوا يف ًاماهوا اهتاحالطصم عيمجو تايه الا ضرفدو 5-5

 هنعاار ةراتخ يهو بجا ا ىلظفل 6 ليبقلا كلذ نم هنا نظي اع كات

 ىشت الو موق نود موق حالطصاب | د اه ةقالع دما اهتاذ ف يلاعمو هماع مهاقمو

 لهاادمو - قياقحاا رياس ىلع ل د يتلا ظافل الاك يهلب هفياط نود ةفياط عضاوت ىلع

 لك ىدل هياجلا هيتاذلا اهيناعم ىه نيهاربلاو هسقالا يف ةدوصقأا نكمملاوىجاولا

 ريعقتلاهضومغلا ن 5 دعانتلاو ا لامن اك ىهذا نامد ىلدا دعب امسالو روصتم

 هل ددسن هنهلرلا هسا تيب ةعساتلا »7: رزه ةيفازلا كرد نا
 اوحبصا (هللا ردق ال ) نيلقثلا نا ول ةجحب هغمدنو كلذ نم ءيش ىلع ينتتت الةنهرب

 ةئم اومدهي وا الح هل اوسمتلي نا ىلع هنواعملاو ةرهاظملاب اود اتوهنواردو نييدام
 "كتماا و قاشل "انارد كارعتلا ىزس مالا زا طا[ ودا ل لا
 كا مجت ةنهرب.!دما مهيلا برقا سمشلا لابجبن قلعتلا اودجواو ادي اورصقو
 كتانوج قنا خرم كلا "نجت "تارا مارد تادعت اين كزاع يل هللا

 ضف يمالا - مما نه اناني ثيحب ةلوهسلاو ةطاسلا نم اهنا ىلع كساوح رشعو



 نيلطعلاونيدحلملا معازءنالطبوجلاءلاعناصتابشا ىلع ناهربطسبا 5

 ثيشتلاو (مزتربسالا) لايذاب كسا ناديرا الانا - ملاعلا نع الضف يماعلاومامالا نع

 الطاب امهووا ةقيقح معازملاهذه تناكءاوسو (مزتيناماو ) (مزتوبنا) ماهوا كالساب

 ههتشملا تايلظلا و. هدقعملا تايوتاملا هذهب هياع لدتسي نا نم ىلحا 6 نانا ما

 كي 7 دار هقيقطللا ةلوهجلا رومالا والطابلاب اهيلع لدتسي نا ن هب داخل ةنقملر

 نيدلاسحاصايو نيقيلا اخا ايو ادمملا اذايلوقا را و (ديهش ءيش.لك ىلع هنا كبرب

 رشبلا روص نم ةمغطلا كلوا دحاب ناثدلا عياوزو رهدلا ريصاعا كتفذق اذا -

 ةدرَقلا ءائياو ريزاخلا ناوخا دحالب هللا رفغتساو ال مانالا لاكشا نم ءافخلاو

 هعم ماصخلاب نحملاو فورصلا كتنهتماو ( مهسفنا نعمه نومعزي 5 ) يزاسمشلاو

 0010 الو تنا دجت الرإل اوس كلسف_كتدنم ةحص يف هبلعيةعبطا ليخستو

 اهنيب ةزيم ال مامودعماو دوجوملا نيب زيّمو مدعااو دوجولا نيب قرفتا اذه اي هل لقو

 الاف سس بابعلاو. اهدن يلج ةترفلا م د ل دل يل
 اسهفانصا واهعارونا ماد تاناويلا. سخا نع سيغيرال ام ناسنالا, ىلع سرني فيكو

 ا ديعبو يرق نم كنيع اهرصشو كادي اهيبع ىلا هينوكلا ءايشالا هذه - هل لقف -

 "00177 ودبس دا ةدرجوم نيعبلهبادهذ واانيع هب سمت ابلك و ديلَتو ثداحو
 تاوذلا ةفاتخغ قياقح وا هتاذ نيعو دو>ولا ةقمةح سفن يه لهف - هدهح ريترو

 تسيل اهنا ةلاع ال -- اهنيب كرتشماهيلع راط فصووهو اهتقيقح ءارو م رح : و

 ا 0 داو هش تادرجولا عيمج ناكل ما وا

 امكلو دولا م ةقيقح ىوس اذ أذا يهف هرورضااب سوسحملافالخ وهو هقفتمص اوخو .

 نيا نحت ةياعو -- احل ضراع اكيللع دياز ةهئاذإ سفن ُْف وهو هتومب ةئئاث هب ةفصتم

 كيتاهدجوا اذ نم - هذيصلا كلت اهيلع ضافا يذلا اذ نمو هفصلا هذه الت ضرع
 ظح الثيح هسفن دجوا دق مودعملا نوكتيف اهسفنا تدجوا اهسفنا يها - قياقحلا
 ما دوحولا سفن يا اهيف راج هثيعد لاء رسلاو اهتدحوا ةدالا ما دود>ولا نمر هل

 ريبلا اد ه.دعب ا ليبس ننم لعق اذا -- هلاخاال ناوملا وه ىلاشلاو دوجوم ءىش

 كانه تاب ناعذالاو عوضا ىلا ل يركماا تكا و يبقعلا نالوطلاو ا عمال و

 اهل نارتقا ال هضحم ةيحوريه ةوقلا كاتو تايدلملا عيمجو هدالا ءارو هل أعف ةوق

 اديا اهيف بيكرت ال فرص دوجو اهنا ينعا ضرتفي ءيش يا نم اهريغب الو هداملاب

 الو هريغ عم هيف ماضنالاو بيكرتلا ببس نع لقعلا دنع ل آءوس لاح قبي ال ىتح



 "٠  ىلاعلا يف ةطسفس ربكا اهنيد قرثلامدعومدعلاو دوجولا راكتنا

 نمفت ره "ناك نا ليتمو دا اهوا 2318 ني يدرى ل
 ع وصولا لتكفملا نلاطتي ىتح هسضقن نع هكحاتكقنا لمعي ا دوحولا ةةيقح

 - دوجولا تاذ داجياب نركحف ع6 دوجولا داحياو هتلع ىلع فوقولاو هدخوم

 ةطرس“ ةاقوموم قراقع تاكا" لذه ناب تارتعألا ده ننال
 دوجوأا الو مدعلاو دوجولا نيب الو ىت> قرفا ال يلا كحامملا لاق وا اما ادنج

 لقوهنأشوذكرتاو هيأرو هعدف هيلعُا لييسالو هرءاكينعي ال نمم ناك نافذ مودعملاو

 اذخاء وم هت انف هزمان اشم تلك نأ حما كدت عام كل كال لاو

 برضاو مودعلاو دوجولا نيبق رفاالهل وةدنع كفك طسبافدح الصولا اعوفدم هداسفي

 لهو 000 أمو كارع ام هل لقف ل اذاف هرككتم ةبرض ههحو ةدلح اهذ

 هدلجا لاق الو ةعفصاو حلات الو :ةئرثطا“- اوان الا كذا ةالعو ةررذلا كرو

 3 30 نوككتس اهنا كا نيمضلا اناو هبرضا - هللا نيد يف ةفآر هب كذخأت الو

 هتطسفس لع ةيضا اهلا ةدرضلا ي ه هتسوسو ارت ةقئاخو هلهح ما ىلع ةيضا كل

 هفرعم لك ريس ملع لك باي هسفن 1 دسف ا دوحوأ اني اهبو'رفب الج |

 ! 0 ةثادلرلا لحا و ”تايؤزدملا ىلا يومن كاز ديل كس املا ذا
 سلالا ةيانعلا هتعضو رجح كالا نق ل ط كات يه دائعالاو 7 : اهالواو

 0 + ىف نيالا زاك نم لاق ةتاياظن ءاتتناو ةفراعقو هر

 ناك ليد تالا ا دل اماهينا 0 حرس و لطابلاو قالا نيب قرملا نايمأ هدقع

 يذلا هّباوالا ةّمْللا ليواقالا لواو اذ وا هقدص ناك امن كلذ نم قحاو اءاد ةقدص
 هيلا هنأف ىلسلاو باجيالا نيب ةطساو ال هناب لوقلا وه هطسفس لك ىنرم هراكنا
 ركذ مث جياتنلاوتامدقملا عيمط راكتنا هراكتناو لياحتلا دنع ليواقالا عي+ يهتني

 نوكحي نا يغشي فيكو مهيلع ءاذذالاو 0 نع سئرلا ميشلل انمالك
 نودملعي مينا وا قوركتم لا" نكاح م أب اوفرثعا نأف يا ُْف لاق مهعم راوطا

 اديان مهفن ال انا !ولاق ناو 0 قحو 0 ملعب اوذرتعا دقق ء ال رم ع 3

 ىتح كشنو ائمدعو اندوجو يف ىت> ءايشالا عيج يف كشنو مهفن ال انا مهنن الو

 هب لقمة دخل زد رفا اا الا غيب عسب يراك
 الا مهجالع سلو مهداس راسا حرب دو مهعم جا الا ل مهناسل

 يهتنا دحاوملااللاو ملالا ناف اوبرضيو دحاو راناللاو راذلا ذا رانا كوخدبا وفاكي نا



 هل الا دوجوب نيقيلل نراقم سفنلا دوجوب نيقيلا 1

 تايرظنلا ساساو لياوالا لوا يهمدعلاو دوجولا نيبزييمتلاةيساسانا ضرغلاو هصن
 تفرع دقو هيانعلا هل ءاشت امو تاياغلا نمءاشي ام ىلا لصوتي امبو تايهيدملاىلجاو

 مهماهوا و مهتاكيكشت ةيلب ةحازاو مهماخا ونييداملاةئسلاعطقحلا اب لصوتلا فيك

 !نكرا دشاو ناهرب ديباو هد كدتعاو هحح موق 1 ند هلك اذه دعدو

 هل لاّميو هعاللاب هيلع ىحني ' نابملدأ هارت نمولطابلاو كفالا نعدعباو قا نمىلداو

 او سواد 1 تدر ىتح نياك سمار كلدع باصا ءاد ىا

 هل لوقيو هلوق هيلعسكسعي ثيح دحوأللا ما دحروملا هلوقي ثيح دحاملا

 داحلالاب تعقو ىتح نوف ًاماي كلقع باصا لمخ يا

 0 لاعب اا ل ل ل ا اسلا را ينكلو

 يوذو ءابلالل باوصلانم هانم دق ام حاضياو هقيقْلا ءالج ىلع ةئيعم نوكت نا
 هللا ءاش نا ةيوَقلا حيارتلاو هذفانلا راكفالا

 يبتلي اهيلاو لكلا ءدبم يه ةداأا نع ةدرم ةوق دو>وب نيقبلا نا : لوألا 0

 يف در رهوج دوجوب نإقيلل نارتقالا دشا نرتقمو قواسم ( هل الا ١ ىهو لكلا

 00000 و نتلاريغر ميداسلا هقياتدو هيديمحلا هئاضعا ىوس ناتنألا
 نعناعزاولاو هداعسو فرش لكل عوبنلاو ساس مم نانا ناتيرهوأا ناثديقعلا

 نيدالاو طبر ىرع قثواب ناط.ترم مزالعبتلا يوقا نامزالتم ءاقشو رش لك

 ( مرج الو) اورطضا هورفكو قملا اوطمغو هوركتناو عئاصلا اودحج 1 نولّطعلا
 سوسحملا لكيشلا اذه قوس يس تامنالا قبرك نادر حورااو سفتنلا راكتنا ىلا

 تاكرملا نم ناسنالا نم ردصي ام نا «مهمعازم تاض) نيمعاز هدهاشملا ةيلبلاو

 ٌةداملا فياظو نمالا وه سل تاساسحالا رياسو هيرظنلا تالوجتلاو هيركفلا

 تاناويحلا عاوناو تاسثلا فانصاك كلذ يف وهف بيكرتلاو جارألا اذه تايضتق٠و

 َّ م ال0 لا يان اهتم لكأ ناط دق ءاقترألا سيما ون لعيمأما وا
 هيفوعبطلاب كرحتم 3 زا حلاعلاو رايتخا البل معلا ىلع ةرطضم ةوقلاو - ةوقلاو ةدامل

 حورلاوسفنلاو (هنلاذاءماومل كلا امئعرهاظلاو رداوصلا ءذده ًاثنت ةيئاذ ةكرح ءدبم

 رياسك ارارطضا هليختما ةتعرتخا لب اهلل ةقيقح ال هيلايخ روص مهئارآ ىلع اهاك

 هذهاتيشف ائيش لوزت فوسملعلامدقتب انك ودملا اهتذتا وسانلااهتدبعف تاموهوملا

 اهجياتن كلتو امليبس اذه ناك نا « هفسافلاو ملعلا ىلع انع) مهملع كاذو مهتفساف



 6 هتاذ ريغب لالدتسالا نع ىلاءتهءواتغتساو هلالاوحوزاا

 اتابثاو ايفن هلّالاب داقتعالا عم ختآتمو مخاتم هدرجملا حورااب داقتعالا نا ضرغلاو
 ثيح هناقرف زجعمو هيحو عداص يف كلذ نع أبنا هتمظع تاج هللاو اباجياو اماسو

 مهاسناف هللا اوسن ) هلوقب تائيسلا يحرتجمو اياطخلاو قوسفلا لها نع ىكح

 درط نعو مهسفنا اودح هللا ودحج بسلا كلذاو قسنلا اذهب نويداملاو (مهفنا

 فرعنم ) هيلع هللا تاواص لوقي ثيح هملك عما وجيف هوبدلا متاخ أبنا هلمملا هذه

 درحم دوحود فارتعالاو (كير فرعث ناسلااب كسفن فرعا ) ( هبر.ف رع ةسفن

 نكلو هيلج هياغ ةنهربلاو ميدق درجم دوج وب ناعذالا ىلا .رطضر#رؤرضااب كدا

 نييهلالا نم عج كاس انه نمو هدرجلا سفنأا تورث ينعا مدقملا عضو يف هلك نأثلا

 ضهنوسفتلاو حورلات اما قيرط نم ةداملا نع هدرحجملا ماعلا هربدملا ةوقلا تاشا ىلا

 نم مازلالا ليبش ىلع هحورلا تادرجملا تاسثا لواح روصعلا هذه يف مه فلخ

 ح اورالا راضحتسا ( مرتربسالا)و يطانغلا ميونتلا (مزتونبالا»و (مزيتنياملا) قيرط

 عئاصلاب جاولا تابثا ىلا كلاس 01 اثيدحو اعدق نومهالا ةفسالفلاو كلذ رياظنو

 تةاتخاناو قرطلا كيتاهلكو اليس هات ار ثحبن ةفياطلكو اكلسم

 ناو دلو لهم كا يمتنتو هدحاو ةياغ ل يىدءوت انكلو اتعراشمو اهيراشم

 ةقيرطو هحيحص ةهجو لكل نكلو ءافلاو روهظلاو دعبلاو برقلا يف تفاتخا

 ”ضعبو تايعطلان م كاتم ضعبفا ( قوااقتا نئاقثا- ددعي قااثعا كباب قراطلاو) هايم وت

 تاكرتماو كلا قيدش نم ةفياطأو:تادتردملا تانثإر يلا ث ووخاوو تلاتضانرلا +

 ثيحب هحوضوو رمالا ءالج ةدشل الا كلاسلاو قرطلا هذه د دعت سيلو ارج ماهو

 دّوحوتم لك" يفوةيلع ثق تيادق ام نبا عمو هيلا تاضو' تكلل قررا يأ ا

 هناك ول قل هلع ام يلثلا كرقلا اون عيد فرق نك فرع ود ورا
 قاع لس لقى فالقا يفتت ىلااطقر طامي ندع 0 لكل
 نا ند ىلجاو لجا ٠ هتمظع ا بجاوأا نا ئزن اناف اهلك رطلا كلتىوس ىبف

 لدنماي) هتاذ ىوسنمبلطينانءعمءاو زعاو ٠ هتاعونبتم نم يشب اعالج

 لك نم ىلجا هناش *. لج ه هنا ىزو (كيلعينتلاد تناو كتفرع كب) (هتاذب هتاذ ىلع

 هروبظ ةدشلا ينْخ ما: هنا هقيرط لك نمهسدقاا ةسفنملا لاصيالايف برقاوهو هقيقح
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 م و 7

 اه كل نرلاو د رك لكك ترب نا ها ئنلا 0
 همس مسج

 نئم4ىرلا ادكلس ُك كلذلو (١)هرون عطاس ةمواقم ن ع | _هزوديعأ نويعلا ةمع تيم اًغاو

 قراطلان اما نم هيلا دو>ولا ةقيرط هو هيماسلا ةقسافلاو هياامتلا ةمككللا قيرط

 قياقللا ىلحا يف مهن ةاكيكحشتو هقدانزلا ةطسفسو داطالا ةسوسوا اهآساو املهساو

 موخت ىلع هفضولا انأجرا دقف سفنلا تاشاو هيئزملا ةدرجملا حورلا نع ثحبلا اما

 الص 0 0 ءعنحو داعلا ءزح ينعا هوعدلا هذه ءازحا را 7 يغضب ّ

 ملاعت وك ردتا ا لا اكل اذه ىلاعت قرر كن ووراع ىلا ةلكساو الا هئسارب

 د1 هاو اكو ذو ساوطاب سوسحلاو كردلا يهو دك عر
 هاراللاو كودلا ناو دنا كارؤدلالاوب نحل هارت ةدهاشملا اه اهنا نواوقي

 تاوصالاو لا اكيشالاو موعطلاو ناوأالا نم هره ماظلا نما اب اضراسحلا وه مف قّقح

 هفرعملاو ملعلا ءاربكو همكملا نيطاسا كلذ ىلا زمر انك سفنلا الا وه ام اهريغو
 2 قت وا زهرلا اذه لل ىدتها ن م لقو هيرشلا تاياهنلا بتارم ىلا نولصاولاو

 'ملظعت و لوقلا اذه كسفن يف ريكس كلما ءهذهانت وعد نءعضاو ملا ريشلسو هروغ

 كيفافح ىرت الو عمست ال كذا ب لير تقار كلاذ كلا اد او ىرعدلا هيف كدتع

 اهريغل دو>و ال ناكثهذ اوبرّسشادق نييداملا نا 0 دازو هدامللا ىوس تالارعو

 ينيبداعيما ىلا غلبت امدر ًاديوريناهما نكلو لظاي مهو ويفاهفالخ ء يش ا ا

 كحاج سلسو كمظاعت كانه نماطتي ىسفدللا ءاش نا داعلا ثحاسم نم كئيبو

 يداعم هيلاو يذم 'هعم نم ىلع الا يداتءاو ىتّث امو كلذ رظتناف كتادش نيلتو
 انعم 'كيهنسا علا ءاوهالا نيلانش ةبوعلاو ءادوسلا ةكيطلا كلث نا 4 يناثلا
 هيلاخ تاسوه تل اهعارم نا تفرعدق اعناص تركحلناو افوقمع ترسخو

 ريل اوكا هام تاز عبشالل كوالا جنح لاق تزأنفت انياعيرات ساواسوو

 ىوس لادجلا ةدلادموث حبلا ناهر يلمهعم نالولا ملعلا لها ىلع نرهي ىت> تايياع

 نا نوديري هيمو تالايخف هينظ يو ادب هنهارلا ا قياما كلت اوتهاب مهنا

 ديد الو رهدللا هشوبلورت الورديالا لوز. ىلا نسسالا كلت مارها اهب اوعاتقي

 انثإ هل تلاقو اه ريك ىلا ثيهذو رحبلا يف تعمتحا كا اوم نايس ا

 كل وان ايس هيلع انكوت ةمظع« يشب هناو ءاملاب ىمسي اًئيش نوككلا يف نا انرابك ضب نم مدس

 يفورا كلاسلا ريبك م لاقف ود نياد وه أم انيرتو انفرعت نا كلننم بلطن كانئج دقو هنودب

 ا دلال ل راموس اش طع ىف كورال يلاف ءاملا مكيدا قح ءاملا ريغ اًئيش

 ا هللا اراك اذا كعفت نا ىلع ةاريذعف:كنسلا لثم: اذهل : هب كتف رعا



 داو مههجفا ةبالص و 51 دلما ةثادد 1 مالك

 ركسفلا انبرض اكو مالظلا راتسا سمشنا تكتهو ىجدلا ةم حصلاعدص ثاهيهو
 ليل دلامسا هب قصاد نا نكي ام اهيف دجن مل مهئارآ ةفرخمو مهلاوقا تافرخزم يف

 ل وعينا نكي أم اهمف سدل ىرحالابو لب هباطتحاو عاتقالا ةمشا د مسوياموا ة جاو

 ةحفل ابانوءاج لب الك هيلا وغص عضوموا هل ةريح_سبس لقالا ىلع نوكتيوا لقعلا هيلع

 قف اذا هنا هناوخاو ( لّيمَس )انحلال, كيا ناضللا قادرا حاولا ةيالصو فاضلاو

 اهب ءازهتسالاو هل الا بسب ههجو وا فرعا وت تاحفص داوسو هلاوقا فرخزو هظافلا

 دنع هنا سس رشلا نم نييالم ةعوا جاهاو فطاوعلا 8 و بواقلا حرج ىتح

 اهي ءزهلاو نايدالا ةماع ديدنتب كلتهترها ناو ايكحا] د افوسامف راص دق كلذ

 رز ولكل نيدلا هقيمارحو هزيمارح تس اذكهو هثم ةمددا ةعاحشس الايه ام

 نيدلا رين حّرط ىتاروملا اصاب هذ كثيبح ةع اش ” |ىلا تاوهشلا بح مهداقو هتارابعإ

 هفاروسم و اسدا عاشت هنو هاير ليف كلتذؤت سيو هبأرب رهان نم هثورياو راصف مهقانعأ نع

 تراغو)(بدالا وها دهناكنا اهءوامل اسوبدالا نيعت يم ) افوسليفاوكتح (هنلاذاعم )

 كلت فرخز يف سانا ضرغلاو (ةفسافلاو ةمكتملا يه كلت تذاك نا ةمكتملا عيباني
 فقوتسنوا ةيائءلاهيلا ف رصنىتح ليلدلا واة جحا مسا هيلع قاطينا قحتسيام ليطابالا

 ررش اهنم حدقني دق ملاعلا يف رورشأا عوقو ةصيوع نا معن رظنلاو ثحبلا هيلع

 اهيلا دانتسالايف ثيشتلا ىلا عزفي وا نيدحوملا نم نيرصاقلاو ءافعضلا سفنايف كشلا

 مكتحرب دممدع نع٠ىبنت رورشلا كلت نا مءاز معزي وا مهاو مه وتيفنيدحلملا ضعب
 هرباغلا ممالا لاوحاربسيب نمنافمداملا ف دص'وهعيبطلا ىض وف ىلع نوككلايفرمالا ناوملاعللا
 بياصملا جرام نم ميلع بصنيةعاد ةفصب مهدجي هنيعقودبمهيلا ونرينءلب هرضاطلاو

 لحال ضارعالا كلتهو ءامدلا كفسو مأث الاو رورشلاو تايدعتلاو ملاظملا و تامكتلاو

 تاروصتلاو هعرظفلارظانلا كلتلوهنم ناسنالادو يام ضارغالاو تاياغلا نم فيفط

 هواها عسوت الك يذلا ملاعلا اذه يف ةيانع ياف ٠ نكي ملو ناك ال ملاعلاتيل نآ هلياهل
 ءاتبا نمةيربلا سوقنلا لع ىنح هيجمشلاو ءادعلا 2 اودادزا (هيندل اب) هنود اميف

 مهنم عقاولاءالللا نم هواها هيف امو هءْواَتْسَو نوكتلا اذه رورشف هلمملابو مهسنج
 بورضو رقفلاو نحلاو ماّقسالاو عاجوالا نم مهريغ نم مهب لزني ادلع اللطف مهيلع

 ةصيرعلا هذه يف ركحفتملا داكيو ىجعلاب ىضذقيو ةريللا ثعبي ام كلذ لك ايا ذرلا

 ريسيدتلا مدعو ىضوفلا نم لاح ىلع رمالا نأ نقيتسيو هباها نم جر نا هملظملا



 ثالث رياود نمص اهرصحو ملاعلا يف رورشلا ةرطيس هب

 نمنيباللا هب نيدي يذلا هل الا ناكنافريوصتلا ةلآ الو غيابلا ةعاري اهفصتنا نكميال
 رورمثلا نم هيلع مطترا امو جرملاو جرحلا كلذ نم م ا ماس ملا هيفاام, دبا مع نيب

 انااقلا دل ل سبل اهر ملاع راغ تناك دول ايلا اهعفد ىلع رداق ذاع نوكي نا اهاقن ثا امايلاو

 ملاظ وهف لعفي ال كلذ عمو اهنم ملاعلا ةحاراو اهتحاذا 1 ارداق اءاع نركحي نا

 ةسوبرلا ن هع الضف ةيالو ىلدال ن احاصي ال ليخسلاو ملا اضلاو ليج وا (هنرائ ذا

 سدماونو هنهار قياق>دوأاو ةردقلاو ملع اعلاو هيانعلاو ةياصملاب ةيهواالا داك واف

 ناك ثدحو ماظنو يا عدبا ىلع راف ملاعلا راصاو نورا ْن» يمس و ل ةثياث

 ةعيبطلا رئاو ءاقرخلا ةداملا كلت عنص نم نوكتي نا يرابف كلذ هيض 3 لاخلا

 ىعقا الهو زوعشس الو ساسمحا الو رون الو لفعل || ءايصلا ء ءافمحلا

 ١ هب وش وا مهرياضيف جلتحي ةّلغأا | ام ريوصتو نيدحاملا نع ا نم سو || ف أم

 يف عرفنواهبندنلا ةيائعلا كلتن وعد نو ليصفتاا وا ةلمملا ىلع مهمالقا وا مهتنسلا

 هئارونم ةعصان ةقيقحلا سش. ىلجتت ىت> ؟ارتملا مهولا كلذ موغ قزغن اهيلا ةازان لك

 ملاعلا يف امنا يهزيهاشم مدقاونيمدقالا ةنسالفلا رهشا نع ركذ - :نايبلا كيلاو
 نوكتينااما:روص نسمح نم .هبلقعلاةرصا+ ا ةمسقلا تسول الريثلاو زيا ثيحب نم ٠

 تنيفرطلا يواستم وا هيرشلا ىلاغ وا هيريخلا ىلاغ وا اضخم ارش وا اضحم ًاريخ

 وا ضحملا ريشا اما سما كلت نم نانثا ملاعلا يف ام. نا ءارقتسالاو ربسلادهشي و

 فرودسليفلا كلذ نع, لقنوام اذه ادبا هيقاملاةثالثلا نم دحاو هيف نسا هيريقلا تاغ

 ناهربلاو دئسلا اهعدب و هدرحأاىوءدلاةرياد نع دعب رك مل ةلمج اهنكلو يمهالا

 مسي نا لوقتذ هيلعو كلذ كيا ةحاملا نك ف ىهو نايبلاو حرشللا اهجضوا الو

 وا رشلا ميارج كم تاك ءاودس ماعلا ف عمد 5 دفارمللا ن< هيلا ةااشالا ثرم أم ْ

 ناسبو ثالث نم ةدحاو نوكت نا ”ةلييدال هفح بايساو هل وهجم هلع للا توديع

 ريع همككملا نم 01 نياو ناحل ُك م اهتمسل عك ىرئتل ةددحاو لكي نع ثحبن

 ل ا ايتام ورشا (ىلوالا ةريادلا ١ ال ما اهحااصييمملالا ريبدتلا لخا

 يتلا ي رهو هراكك مقتولا هنأ اككيما يح نم: 20 5 ةعيمطل ةمراللا ات 3 هيتاذلا

 كحل تا مزال ْنا قع اهتيدود#و ت ها 1 هناا و تباجإ اك ئ 2 اهيضتقي

 لكن ملغي الف ةوقلا يسالاتم رحعلا يف هانتم ةردولا دورر2 ملعلا د 00 نا



 4 اهنم ةدحاو لك ةمكتح نايبو ثالثلا رورشلا رئاود

 رشلاب هذبه لثم ةيمست ناك ءاوسو ءيش يا كلع الو ءيش لك ىلع ردقي الو ءيش
 نكملا تاذ نق نم*ىشانوه ذاهب ةيانعلا ةياخدم.ال امم وهف ايزاع وا انقشح

 يللاذلا ل_هملا ناكتم لعجت ناب هبلقو هتلازا اهتعس يفسنلنا ا5 هيانعلا عنص نمال

 ثداحلاو اجاو يكتمل نعجت يا ارد ملهو ةرازا ةامحو ةيثاذ ةردقو استاذ اياع

 اد_ه سلو تالحتسملا لوا نم وهو تاوذلا ريوحتو قداقحلا باق خم اذهو ادق

 تنإذهتملاشسالا لول هدوم( ىف: وج اذا هلك يف ان دلهستتاعشا اسمر طعيف لدشسا ١
 -دحاوفرظ يف اءمناسنا الو اناسنا الثم ناسنالا نوكينا مزايهنافدضقانتو :يشلا

 ملعلل دادعتسالا هجمت نا هيانعلا يف مزاي يذلا معن لعافلانمال لباقلا نهروصقلاف أذا

 نتلو هدودح ىبتنم ىلع هل كلذب تمركت دقو هداعسلاو دولخلاو ءاقملاو ةردقلاو

 اهقوعتنا نوذ هداعسلاةبترمو لايككلا .ةجرد ىلا غوابلل ةيفاك ةلاح يف هتريصو هموخت

 اهتفيظوب تّلخا :اههسدقملا ةيانعلاف حنا كلتو ضيفلا كلذ نع هيتاذلا رورسشلا كلت
 لمع ضارتعالاو تدازف تداجو ترفوف تردد لد هوجولا نه هحوب هريادلا هذهيف

 ءاذقتقا عمأ شنياام امنا عيش هدرطلاةرشلا (.هيناثلاةويادلا »لاقي طق اسر ورك مانع
 ءاشنركيتتمإ و اهي لاسر العاشل دق زو *لازكفالا نييك اوتو رض انكئا شرا ردد
 ضارمالاو للعا اك رورشلا نم ةفياط ضرعت انه نهو اهونو اهودن سماون يف

 فالتخا واهفانصاو اهعاونا ىتثىلعتاهاعلاو تاف الا نمتانمزماولوحتلاو فعضلاو

 دايجحا وي تيطلا(ةاتياكإ نيا شفي اماما: وأ اهلل اهيانهاد انتو فز و اهنا ١
 همّكسملا تارشحلاو مي اهبلاو ريطلاعامس نمهسرتفملا دقالرلا داحياك اهدارفاو اهءاونا

 قاخك وا حاورالل .ةديبملا سوفالل هقهراا تالالا داجياكو براقءلاو تايماك

 الورصملا هيصخيال ام كلذ هبشا امو هقزمملا عباوزلاو هقرغملا هايااوهقرحملا نارينلا

 رشلا نم ءيشاهيلع بترتي اعروا ارش اهسفناب سسحت دقاهتكتلو دعلاهيفوتسي

 لطااخ ااناسحار انيايننالا املك( ريخ دعت نا٠ يرطاف تائياكتلا هذهلثم داخيا اما

 لدَتل هسفنب ارش مسلا ناكوا» (لوق نم هقدصا امو ) ليق دقو اهتاوذ قح يف
 «دحنا لك لبق هلماح لتقل هتاذب ارش حالسلا ناك ولو ءيش لك لق ٍبرقغلا

 كات ىلع سترتي امرثكا امذا هتاذ صوصخل ريخ وه اك اضيا عونلل ريخ وه لب

 لمكحي مل اهالواو يرشبلا عونلا حلاص يف همزاللا عفانماو ضاوخلا نم تانياكلا
 تاذلابريخ يمه مْ للخلا ىشقو قرخلا عستاالو هجاحلا عضاوم تدّدس الوماظتلا
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 ل ايكشوو اديس ا ختسلا ءوس نمل شان انهنم ىشلا تودع ناففضرعلاب اهازشو

 (ضخحم ريخ دوجولا) اولاق ثيحءاركحلا زمر اذهىلاو اهيفهيانعلااهتعضو ىلااهعضاوم

 ل1 011 كلتا تيد وان ثيحيف همززاللا ةلكتلن ابلغنا |. هيانتلاف ن ماابعا نورنشلاو
 اهتاوهش دساف يف ال اهتايجاح ميلاص يف اهيلا عونلا ةرورضو اهسفنا يف اهريخل. ًارظن
 0 تلا ستي يليق | نش يمانع نربشلا:أ نمو كلا نفل عشلااو ةياشللا سريا
 رياستساو ةيداملا صياقنلا رياسو تانامزااو تاهاعلاو ماقسالاو عاجوالا ثودح ن.
 عيابطلاو هفاتخملا رصانعلا نمل ءوما لكما اذهل تعضو هيازالا .ةياتعلا ناف هيندبلا

 ظنطاهدودح هب دعتي ملولكيهلا كاذ يلايراهيلع راس وا جهاتمو سيماونهئيانثملا
 لسهملا نككلو يعيبطلا اهرمعو دودحملا اهلجا ىلا هتطبارو هتعماج قبتساو هتينب

 تياليولا تح يتلا يه تاداعلا تائيسو تادارالا فعضوتاوهشلا ةملغو عشملاو

 مهيديإ قيل ام ءوس نم لب هيا علا نم هيف ةيانحلا تمسلو رشلا ىلع تايلبااو

  :اسهبابسا دعيباو هلعلا كلت ةلع دجت تنكأ ةهاع ةياو مقس ”يا نع تثجي والهف

 2 0 عفادب هقاطلا قوف بعاتم دهج وا مكتموا معطنم يف طارفا ىوساهبرقا وا

 ا يسال نإ هيسعنا نم. نايتفالا كالمواو ماطخلا نم رفوتلا ىلع يناغتلاو

 هذه ىلابو قبلا ده عضاو اهعضو يتلا هشادتتسالا واانلا دال انخ ىلع لإ لعسملا

 لهن كارثا - هحارلاو ميعتلا تامين جان اك ةحضلا عض ار الاقارب وللا كانا لكي انهلا

 - مهتيبرت ىهتنم كيا مهرودب تاز لوا نم مهدالوا ىلع ناوبالا ةلجيو هذي ام

 ريغ وا ممص وا شرخ وا داعقا وا ىمع نم تاهاعلا نم فطنلا بيصي املهجتا
 ع وهشلا يف طارفالا مدع ن ٠م هنا ءارم بجي اهف ءايالا ةرادا:ىدس نم اهلكو كلذ

 اهتعضويتلا هسدقااسوقطلاو هفيرشلا سيماونلا ىلع رذبلا عضوو ثرحلا لامعتساو

 قالخالاو سوفنلاو لوقعلا اسطا نم نويساطنلاو هيلكلا ةياتعلاو هيهنالا عيارشلا

 هيعونذلا عفانملا ن م ايازرلاو تاهاعلاو ماقسالاو تيارصملا كات ف نا ىلع -ناديالاو

 ةربدعو ارجازو اظءاو كلتب ئكحو لوقعلا لياوا نعسيغي ال ام هماعلا حلاصماو

 هتادشففختو نانالاةوسق نيات' نا اهب قيقح نكت وربتملاورجدزلا "لقناواراذناو
 توملاب ضارتعالا اما. ركدمو ةظع غلبا هل نوكتتو هئاوها يف هناواغ نع هعفدتو
 قادلخم ناشنالا قبيل اذ ا !ااهتاي: لآ ويلاو رررعغلا مظعا نيب السل لكسحاتلاو

 ىهاواف ًارقا ناكو اهتاهما ماحرا 4 هال قبت 5 اذ ال هناي مضاوي لا كربتااب اضدلا



 0 ميلاغلا يف اثنا كو بابس

 هه نم اريخ هميشلا يف ثكملا سيلفاءانعلا زاديبهو افدلالا ةيبرعأأ ين. يألف
 هاثلق ىذلا ااذ فه لو 7 لفرط رنه روف فذطل زهر هناف اديج هوعشت هميمذلا ةايلعأ

 رورشلا ينهو ( هثلاشلا ةرئادلا) يف لوقلا حضتي رورشلا هذه بايسا نع ثحبلا يف
 هيلاوهنئمو ٠ ةلعويرشدلا عودلايف ىمظعلا ةيابلاو ىربكلا ةماطلا يه هذهو هيددالا

 سوفنلا قالطا ىوس رورشلا هذه أشنم ربدتلا سبللاو ىقناا ثحاملاد#جي لهو
 عيارشلا ةداقت اهدايقناو لقعلاةميكشب اهلاقتعا مدعو اهتاوهشيعارم يف اهيرستو

 ةداجنع اهجورخ الا لهو هداقلاعابتاو هسدقاأ بادآلا ناس ىلع ريسلا نع اهحاجو
 امره وحف رس ظفحو اهتم ريو اهلمكتتل هيشالا ةدانعلا هتعضو يذلا مقتسأل طارصلا

 بطالاةثعبو عيارشلا سيماونو نايدالا عضو نم ديحولا ضرغلاو ةياغلا امو

 ىلع :اهي ريسلاو اهتحص ظفحو سوفتلا هذه ةطاعم ىوس يحولا كحصو نييناحورلا

 90 ه.ئاسنالا َةق ةققح انام يملا نياكلااذه ريصد ىت> ةماقتسالا ولا دتعالا

 لوقلاةصالخو ٠ ضرالا نم رورشاا روذج ةداباوداسفلا مثارج علقىوسضرغلا سبا
 قلخلا اذه حل نا ىلاذلا ءاخسلاو دولا عفادب تاك ه1 ةركتحلا ةياثعلا نا اه

 را تخالا رهوجو هدارالا ةيرح وهو هل دعتسيو هف نكمي وهو> فرشا يلاسنالا

 رخآو هلقع رهوجب ريخلا ىلا ليم أدمم نيأدبم ةزيرغ هتاذ مزالو هعابط نايك يف لعط

 ىتح هعاد ةغص ىلع نيأدملا نيذه نيب بذاجتلاو هتعيبطو هسفن رهوجم رشلا ىلا
 ناولوامهنيبامىدرتيوا رسششلاوا ريخلا ضحي تيف هلارّخسمنوكيورخالاا# دحا كلتمي
 معذفرشاب عتمتلا ن : طهتعند تناك الا سيل ريذلا ىلع ارومح ل نال اغطح ةياثعلا

 ىلع ةم ذهالوناسحا ىلعةدم< قاقحتسا هل قمي ملفدءا مارشال كلذ نمءاملا و دودحولا

 ديلا الو سطلانم ثيمحلا زاتمي الف دادعتسالا يف اهفالتخا عمدارفالاتو هتاويقاكلا

 يف فيفطتو همكحلا ا ١ يف صقنو ليكلا يف س#؟4 اذهو يدرلا نم .

 ' نم:رشلا اًماو اري هلا عب امو اليمج الا كلذ يف تءنص ام ةيانعا نا نازيم

 ةوقلا عضوو تفيسأ. :ىلع 0 نم دعبللا نيكلم نا كلذدق رشدل ارايتخا ءوس

 نكلو هيلا ةيانعلا نم ناسحاو ريخ الا وه ام - ديلا وذ ءاشىتم برضا ىلع اهيف
 نمةنحلالا:ةعفنأ ا :قاهزااو.هرترإلا نسشنلا»لتق يف:ةزقلا ةذه قمعتس نا نانفزالا واتا
 0 ال هنا"ريغ لضرالا' يف داسفلاو رشلا..وه هللا عنص اهنا اع همرتحملا لكاشا هذه

 ناسنالا رايتخا ءوْس ىلع هيف رزولا .لك اماو ادا اهعتص نم وه الو هيانعلا فرش



 نانإلاب اعلا ةتشول لالا. يف انكلا عيرقف ايرابسا يف ةفسف 0

 هعضوم ريغ يف ءيشلا هغضوو دساسفلا يف حلاصلاو نارفكلا يف ةمعتلا هلاعتساو

 قطللا ىلع ردي مك ناسللا لس عج ناف همؤ ةعدوملا ىوققلا دياب لاين ادكهو

 مظعانم وه هيشملا لانس ااقدونلا كتاس"" نر كتتاو هدارالا تهجوت ىتم هكر جلاو

 داسفالاو داحلالاو هءاذبلا و تابسااب هكيرحت نكلو ناسنالل ريخلا جنم و معنلا

 رايتخالا ءونس نم ىشانلا رشلا وه اذه لالضلا لهاجم ىلا ىدحلا لئس نع دنصلاو

 تقلخت اذ ال ةياثعا١ ثاب لا ءوطلاو ا ( نسطلا نم ثيدخلا هللا زيميأ) رهوجلا ثدحو

 تقلخ اذامل هناب لآءوسناك آلا وه ام بيطلا نمرشلا عون لك لعجت ملو. ثيدحلا

 ربصلا تقلخ اذ 1و اركس هلعجت ملو حلملاتةلخ اذالو ادرو لكلا لمجت ملوكوشلا
 ربجلا ثحابم يفاحرششلانم م نكمني ام ةياغ ىلع اذه باوج دجتو الشع ةلعجت لو

 قس اذ عجارف ءز ءزجلا انه رخآ نم ردقلاو ءاضقلاو رايتخالاو

 لعطا كاع مظعلا ةمععلا كات نانتنالا تحتمنا دعد اهسيدقتا لج هيانعلا 2-2 م

 ءوسو هلهجب ىدركيف هشئفنو ةكارتتو هناشوهلمهت ل رامتخالا ة ةيرح رهزتالا لمبالا

 حالسلا عفدك هلهج عم رايتخالا هحنم نوككيو هدبءوما هكلملا يواهم يف هرايتخلا

 قافشالا طاوعو هدصرتو هطوحت ةبقارلا نيع لزت مل لب الك هلامها عم لفظلا ىلا
 ترشنو هيلا لسرلا تثعيذ هدفرتو ةاجئلاو ريبخلا لبس كواس ىلع هدعست نانحلاو

 راذنالاوراذعالاب ترهظنتساو عيارشلاهل تءرشو نيناوقل اهل تنسو هيدي نيبستكلا

 ًاذخاوهيرهوملا ةحاملا كلتل اكأرذتداو اليدعت كلذ لكراتلاو ةنطاو ديغول اودع ؤلاو

 ىمسا كلذ نوكيل هرايتخاب نكلو رشلا ةيواه نع هل اداعباو ريا سناج ىلا هب

 ربجا اذا امنود فرشلاودجاا تاماسوو هماركلا تارنم هقاقحتسال يقباو ىنساو هل

 اهفيكوناسحاواءوس عضوم هعضو ءاسامنيا ةحاض ةلطسق قارطخل اكن ةاليع هناذ زيعلل ىلع

 ك1 ا لك: اشو ردك ام ترانتنالا قرت .قكلو رجحلل الهل مذلا و دمحل افدعضو

 تافعسملا كلات لك ىلع مغرلاب ودّلقا يفالا لمعت ماو هيف عجن مل هرهابلا ريبادتلا وفاطلالاو

 هيانعلا تفطل -- ءاقشلا يواهم ىلا ىوحلا عم ليملا الاىلا هداعساا يحانمىلا. هبذاملا

 'اهنويع ىلع ديلا ةظفا# هيلعتظفاحو اهثدنج ىلع مالا قافشا هيلع تقفشا و ناسنالاب

 تلمرايإ هررض نم اولخ هريغ ُْ ةحودنم هل اه حالا ةحل هل: اعلشب هيلع تمارجايف

 تراظح اموهراجتلاو عيبلا تلحا قحهقرسل اواي ١1 مرا وحاكتلا يف تبغ رىج انزلا

 هرقلاو طاشنلا دافرا ولقعلا ةمالس عمفبيطلا تابورشلا نمافولا تحابا تحن رمخلا



 00(0 ملاعلايفنويعيبطلا اهب قا هثبطلاحورااىههيبدالارورشلا بابساىوقا

 ىوبقا, قم تدجو للعلا !بامسالا, يف ةركفلا تبرضو نظنلا تاعما اذا نكحاو

 نموفدلا:ريسو رورتثلا كيتاه ليش ملوحلا كلا باكترا ليار كلغب وملاو عفاودلا

 نا :ثعاوبلاو تيابسالا) ىوقل هيه الا ةيايعلا ٠ د ىه ءاقشلا نم ةطخ ىلع هيرشلا

 نمءحلاغلا يف نودحاملاو نويداملا اهب يتلا ةثبخلا حو را يمه ديحوأا بسسلا اهنا لقا م

 ىسيعو ىسومو مهاربالسرتف دابعلا ةمحر ىلا ةيانعلاثعبتت ٠ مويلاىلاو هدوهع دعبا

 ىلع كلاهتتو هسدقملا راونالا كيتاه لزانتتو هرهطملا حاورالا تكللت نيم ديحمو

 راقفلاوىرقلا ةئحاط لكو يقالالا يقالتو مهيف هفيرشلا سماوتلا نسو رشلا حالصا

 (كلذنم ) قشر موتي, كيلوا اذ لبطل فل حهلضلا بنل تيت اينو
 هذهانروصعملا مهلاثماويبلكتلا «سيدجويد)و «روةيبا)و (يطاشيمشلالوف)و(يلا.)و

 نييبرغلانرم داغوا لب دارفا رهظف عبارلااهمضه نم ًاءرجر دالحالا ةعيبط اهيف تفذقيتلا

 لك و ضرالا يف نيدسفلا نم نيسمدقالا كئثاوا تافرخم نوديعي اوراص .مهتدلقمو

 هماسعلا ةحابالا رمش وهو دحاو رثو ىلع نوبرضي رباغورضاح نم ءالءوهو كنئاوا

 ةماع لاطياوهليذر لك ىلع ساتلا ثحو هليضف لك وع صخالابو هتلطملا ةيكارتشالاو

 ردع دليلا ف تالفساو بو كتلارفع برركتبم وسلا نم كن نامارح ١ مابا رغشلا
 ةثخلا حورلا هذه تقهزاو عقالا مسلا اذهب دياقعلاّتمّمست رفصالا ءاوهلا اذه

 رثكألا وا ريثكلا وهو هقدنزلاو داملالاب رهاج ضعبف (نيدلا) هرهاطلاحورلاكلت

 نيدلاسيم اون مهذبنو هئطاخلا مهتاعخ هدع تنس ززاتس ءارو نم اهوقتتعا نورخآو
 مها الايض ض اعنا ىلع نيفكاعلاو  نييداملاو 2 ءاسع ناضرغلاو يرهظ م هاو

 مهقانعا, ن م اهرئن او-رطو هماع نايدالاب )هلا نم ال١ هماع سائلا ةقث . تفعض

 اوةلطاو باسحلاو باعلاو صاصقلاو ءازجلا 3 ا كتل نلوم كما يارد

 ىلا مهسواوز نوبكري وعر سوما كيتاه نماوجرخو دويقلا كاتْنم ا

 فيعضلاو٠ ٠ فيعضلا مطخي ٠ 1 وقلا "ني لجعل موق سراغي و ضءب ىلع مة و عقب يونا وه

 ءافعضلا ءالشاو ءايربالا مد. نم الجخ "رمح كاذ ذا ضرالا دخو فغضالا مف

 نايراابو كيلي قح ريغبسوفن مد نه تلا تبل ٍضارعا مد نمةراث 2

 اهتاذا ءارو هذل ةياغالو شيلا با مها انا هلااعربك اذ هلاخايثالخ نط اذراكستسي

 كتلئاواعم نم مف قخ انايسنألا ىنيدلا ١) لاق اذا غعبلاو الورزو الوعدار الو نادل م م
 سف رولا, لا... . هاش كانا

 تيثرتلال تخيال ىك فورحلاب ههزلاا| هذه ةرغانعضو كلذلف هد "الا ةمرلملا عيطدعب همتتلا هذه فل ءوملادار



 مادعا رورشلاو ' ريغ درذيللا ظ «ن»

 هلا لفل اهعنيقاقا اون! هفارخ. ثندنللا ذه قلوراكلاهل لاق كثا نجس موي: كاذقولف ركذاو
 همحوتاع لاذ اهدمعو هعيبطلا نبا كن اف هوهش نءاه درتالو هياغ نع كسفنب فقت

 هللا لل نيدرغب رم ناشنالا هيلعلا ان نيش فج تنا و تر (سدقمةسيبللبل ا»"تافكيلا
 لماكل قاعوهام لبق لماهميهبو ناسناوهالبقناويحهناو تاوهشلاورشلا ىلا لملاو

 ًانبان هئاوخاو (لّيمشاو نييداملا لاوقاب ابرط ريطيو احرف نفزي نا مرج الف

 ريهاجو ةفسالفلاو ءاكلمللاو هيهالا بدحلاو ٠ | هدينالا ةيطاق حياصن هءارو

 مي ويمغي لا و) نألا ثعبي قوشلاوقوشلا ثعرت ةوهشلا ذا ملاعلايف نيحاصملا

 سب 20 او انلعاشلا وكيع ر 1 عم فركف هسفنب ةوهذلا ىلا عفديو مصيو يممعي انما

 ل ةرذاتلا نالت هيبدالا زورلشلا ىلا هع دويل نسوفنلا تعاؤي يه ىلا نطل او

 00 اا

 ثالثلا اهزياود بس.جب ملاعلا يف رورشلا ةيلك بابساب اربخ' تاطحا دق انه ىلا: كلعل
 كلضاو هيبدالاو هيداملاو هيناكمالا يهو رورفلا دع رف اهتطي> نع جرحي اي لا

 هاله نم تاعيفضلا هذه ريغ يف هلثم ىلع رثعت كثظا ال يذلا حرسشلا نم كل هانمدق اب
 ةقيلالبتلا م اكمل اهنئلا تازعاوا“ ام زمر“ ناسسلا» كلاذ ”ةرماتسمف ا: كاع معن -- هزعدلا
 نثرت ناو تاذلاب ريخ ملاعلا يفام عيمج نا) محلوق ف فراعملا بابرا نم نواصاولاو

 هلا اك دجوي ال ١ مهرقنمثحبلا لوا هيلا انرشاامو «ليبلابنورش هلطمنالع
 نم ريخ اهلك تادوجوملا نا لوقا امف كلذ لك ةصالخو (« هيريخا ىلاغ وا ضحملاريخا

 ليلا رف ير خا س اعلا نياف اذا <٠ :هيارتشبلا يعج نم. ارش هضم« ناك نازو مل هقيوبزلا' اهتهج

 هدحاو ةملكتي ثحابملا هذه.كل متخاو  هيانعلاو هسدقملا فاطلالا نم  هيانملا

 .عهحلس نم ةي/إ نوكتيال ٠ يش لكر ثا نأ يهوءاهعيبانيو هنهلالا مولعلا داوم نم يه

 الاهثم ادبا: ردصي.ال ريخااو هلك ريخو دوجو ء هلك دوجووءةلك رون هناحبس هللاو
 اريج نا يدي طفلك نلمالا ف قلنا و ءرورشلا تأشنا هشمو هلك اوش.مدعلا ف« كنخلا

 ذعتسا و هللاكاعر ربدتف ع هللا ءاش اذا كييلع قي ال ىنمب نكت وللا نم اضيارشلاو
 هناحبسمللا ورسشلا دوعي مهيلعو مهنمو عرسشلا مهناف نيدحاملاو نييداملا ليلاضا نمهللاب

 هللا ءاشنا ع ماضت الومارت ال يتلا هعينملا هتيانعب 6 ركتلا رظانلا اهيا كاياو انالوتي

 نم هانلجس 1 اديزمو ازاهظتساو ابيقعتو ةلذان اهائلعج ىتلا ومالا نم 86 ثلاثلا ف
 لدليلد أ 17 و فدي لكن ع اهتاذب ةينغلا ةيلطلا ةقيقلا كلت ىلع ناهربلاو ليلدلا



 5 مى ا 1 3 3

 0 هأوس دداع كدع املي هللاوه كمع دونهم وا

 نملة ان تلا كناجبس) عوطسلاو ةرانالاوحوضولاو ءالملا يف اهنود وهف اهيلع
 ليد ىلا جادتحم ىقح تبغ ىقتمكا رهلظملا وه نركب ىح كل سل ام حوضولا

 كازتال نيك كك دمعك: لضوت يتلا يه اج اراتالا نركحت ىح فكر ىمو كيلعلدي

 )١( (اميصن كلدح نم هل لعجت دبع ةقفص ترسخو اسقر اهيلع لازتالو

 يذلا رمالاو هيلا هنملصوتلاو هيلع هب لالدتسالا نم هانكلس يذلاجهنملا وهو

 نويعيبطلا ثحب 15 نايدالا لصا نع ثحبلا وه اذه انريس يف هيلع جيرعتلا لواح
 جهانميف لوجتو هثحب جراعم يف ثحابلا قترا اذا له نكتلو ناسنالا لصا نع
 تصعتسا امهمو معن اهيلايهتني و اهدنع فقيقافو ةياغ ىلا لصي خيراتلاو ملعلا

 نايس كديياعللا ءللغا دل لكتنو اهكلاسم تادنناو اهةواحرا تمتقاو ةيرظنلا ءدش

 دبع ام لب (هللا) وه ضرالايف ذيع دودعم لوا نا تلق ول افناحخ وا قحلا ايفاع

 سل نكَلو هاوه الا ىلغالا ىلع دعي ال ناك ناو ناسنالاو ٠ هللا ىوس ضرالا يف
 ىَستيو انيدو ادبعت هدتعيو اراعش ناسنالا هذختي ايف مالكا اناوكلذملا انتهجو
 يرهوأعا ركرأا وه امو هنوءوش ةماع يف ىوق الا لماعلا وه امال هيلا عليو هب

 تاواح واو هللاوه ارخآو ال وا دوسملا نالوقا نا ينعسي ٠ ةنوكسو ءتكوجن كالغل

 مهديغونييئانويلا ن :ه هني كلا غب اونوخيراتلا ةفسالف تاملك نمئؤعدلا هده لمجست

 ةنوك لق ايدام ناسا ناك معن ةخس ةكر جب سنب نأ مصتسا ىلع نا تنك لعل

 لؤاتميلا نا لالا عيدالا ثايكلا اة ىلا ايناحور هنوك لبق اينامسجو ادرجم
 ىأرنا دعب امسالو يسجتلاو ليثمتلا ضيضح ىلا اهدرجت ةورذ نم هلوقعأا قياقحلا

 الف اهيناعم رهاوج ليصحتو ايداع نع هزجع عم اهب ناعذالا ىلا ا ةسفن

 ةقيقللاك ات نمىريل ليثاتلاو روصلاصصنولك ايهلاو حامشالا ةماقا ىلا جردت مرج

 تربذدق:ئأ. كلنا الدف هسمالع اهنم انش مع و هرهاظم ْي اهل الاثخرم نليتادو هتيعباحبش

 يهانتنم اهيفدجت ملةينثولا اهتادوبعميف أهتاعونتواهفالتخا ىلعممالا كيتاهلك لاوحا

 هملالا تاذ يبه هيدامجل اواهيناويطلا روصلاو هيداملا لكايحلا كلت ضارتفا ىلا هبلهجلا
 اهبفافرعنىلئا ا راطق قاثنقو :لوشنلا اهسهبناعفالا كلتا رطضتو «لسوغنلا اهسولا هلاث نا

 مث اهنوعتصي يتلا :لاسيثاتلاو ناثوالا ؛كلاث نا. معزي نم دجت ال رطفلا اهب فارتعالاو

 ءانألا هك رظ) كس“ نم ل فاو ءادهسشلا كبش هللا لوسر ةناحيرل ءاعد نم تارقفلا ,ني 7

 ءاململا نم هريغو لابقالا يف سواط نبا ديسلا هاور هيلع هللا مالس نيسهلا هللا دبع يلا مامالا



 نأ لس كدودعم الود وعم كاوا هلل اجام هللا نا لجسد «ق»

 اال ةيلزاإلا ف لادللا .ةلملا يون دج زال قنا اذا ود ىلا ةعنايغلا ىلع جرا هنناززككب
 سمتلتو ؤارلا اهب يلاطتت ليثاقورهاظماهتيصنو ٠. هليسواهتلعجو ٠ هطساورشلا اهتذخحنا

 هما ردجلاو ىبرقلا ظوظحو همحرلا راونا و ةدامغملا ءاونا اهد ارداة ماو 4ع عشاان

 هثياصلاو هضهاربلاو نيبوّلاو نيمنتو || 0 ضرغلاو (ن ز انوبرقيل ولا مهد بعت ام(

 قوس ثتدبع م هينوكلا تاشهدملاو هسوسحلم ا رهاظملا ةدمع لكو هدو. سوحملاو

 يف تدشعو هليدس د تهات. نكلو هريغ للا تاوو 86 تنحالؤهيلا "لا تيعمنالمرمللا

 قلخ نم مهتلأس نئلو) هئما_عندتسيو هيلا امب رقي ام اذ نكحأو هيف ت تاضا مو ةقدار !ط

 ادهن رع الاتش /| فدكلياو نامل ا انه لك دقو 5 اركي ضرالاو تاومسلا

 ماقملا .انل ميسفنا واو نيثحابلا مهباتكو هريخالا روصعلا ةفسالف نم ةعاج ةباصاف سلا
 (رااومس كام 0( فيوخلاينلإ هر د ام كاسح نكلو كلذ يف مهتاءيك لقن نم انرثكأل

 نيل( 210 ءامجر كنا تكا .نايدالاب لالا منع ثيحبلا ايف نحيبتنا ينابلا لكيم الا

 اهمدقاو ارصع تانايدلا دعبا يف يلا هعدقلا دنهل صوصف ن «٠ م لحس ) هء؛وامثراو

 ”دحنال ىلا هتعص ىلع قحلا عناصلا ريغ دبع ام نلكالا نا ع ” رآث / اعلا يف املوا او ادبع

 ناويح نم هيعيبطلا تائياكلاو مائصالاو ناثوالا نم رشلا هدنع | هل او هكا الو

 عوضتي داجتا وااهداويا ىضاقت هلاك تناك ع ندى مه اغاف كاذ ريغ وا مجنوا نجس وا

 نا 5 لاق هرممض ُْ هب سح هدو هيي 4 رععاشملا أم لكيم نايسنالا ثنح 7

 ءاثيو ةيعيمطلا ةركتفلاكلت دعب ناسنالا ىلعءرط اليثم الا تسل ةمسجلا ةهالا هذه

 ةراشالا ىلع اورسحم نا لبق ىت> قهلا هللا ماما اودجسو انءوايا عكر دّقف اذه ىلع

 جانتحي نا نء ىلجال زير يأرااو فيصحلا ركحفلا اذه ناو معن. (ةمساب هيلا

 ياس الا ىازرلل ذاق رطلا نم ناكاور دلسها لاثلل ضاارغتسا وا لقتل, يفت ةعسوتاخلا

 دحالا قوس انجل ديفا ام ) انلوق يهر هيهومعلا ةملكلا كلت نم نيلطعملا ونيدداملا

 كلتيف د اهمالثنا مدعو اهدارطا ُْف باتزال انكلو ) اددا قولحم ق ه1 خلا كلدح الو

 مهنادج ويف ٠ وشك لبق مودجتو 00 نوسحهر نقي | ىلع منين ذاف ههيذارقلا

 ا اعوزت نكلار اربدم ادجومو ايكح اعناص مم لات مه ريغك ةرطفلا ىلع نيك

 هوركنا كيمقا "انفع نع يختلاو هامل 4و االاو هتاطأا ةدراا ىلا اعاقدناو ت كت اوشا ١

 هيلا عساوو هيانعلا مظع نيناكو مهنا دحو غلم وهو هرودححو مهناق رع دعب ٠

 رشلا .نم مهف دانسعلا هةلفسو داسفلا متارجو داحاالا ُْ غباونلا كاوا. لثم دوحو



 «» ملاعلا يف نيدحلالا درجو ةيكتح

 ةعشا مههكاكشحاب ىلجتتنا نم رثكا ريخ "ياو ٠ ريثك ريخ هيلع بّرتي يذلاليلقلا
 فحصلا تتاح فص. ىلع هئيهاربو ةتلدا رهظت و نيدقتعلا سوفن يف هلوصا خسرتو نيدلا

 "ذا رعب يف موتي نا «هياانعلا تاطرقم» نوككلا تاحنط لع تراس وح لا
 هنهارلا مقيما كلاب نيابتق لطابلاو كالبضلا عش رع ةليج قررقلا هاعه رسقبلا ةاليد ند

 سوفتلا نمهيئيدلا ةحصلاس التخاو دياقعلا داسفاو ماظنلا شيوُدت يف اهدبح ىعستو

 فارحنالا و مباج وعالاب ا ةماقتسالا ليدبتوماهوالا وك وكتشلا ءاقلاب ا

 ىلع يرجت نا الا هيانعلا سيماون تبا نككلو هيلا .حضاوو هجحملا.بحال ن

 ركبللا ع ميال و) قحلا دين“ َقء الو جيلا هل مصيالف) |مجهانم ىلع 00

 (ضرإلا يف ثكتذ سانلا عفني ادم“ امل انجل تهذيف ديزلا اما١ (هلهاي ل علا

 احوضوو اي انلحت الا افنيدحا_طاو نيوانملا ةديانع تا ديرت ال هقيقحلا .كلت ا

 اهددزيو اهدب قرتحيفاهئفطل را اعلا ىلع هسفن 7 سارفلاك اهتم مهف اع قلع ةنابتللا

 فطا وعلا جيهتو هلا داحاالاو غيرزلا نم ةفش تشب مونم سان سني ام: 9 ظ

 نم ةيتكل اياروم ضرالا .رو_ةو فحصلا رشتنتو مالقالا لوجتو راكفالا روثتو

 را ىلع هقيقللا كلت معن الو نايحيسمو نيملسم نم نيدحوملا ةفبسالوو نايدالا لها

 عجريو س ملت .سجبت'ام بغو :سق سمن نادعب داكتثي<روبظلانمدوعت نا كلذ
 ةئياعملا هش ىلا لايخاولقعتلا نم ازراب لانا بيرق ءاطسيلاو جبذسلل ىتح رمالا :اهيف
 ةئمزالا يضع ةيلعو هيلافلا مايالاو هرياغلا روصعلا نم ىضم اماذ ىلع . هدهاشملاو

 اذه نم ىاراصقو ( اليدت هللا ةئسل دجت ناو نوكلا يف هللا ةنس) هيلاتلاو هرضاخلا

 نيدلاي كسا ىلع ءملاعلا مما عاجا نيهاربلاو ةلدالا دحا لعجا نا ديرا ال يلا رمالا

 ةحص هحو هل ثاكاو هفارطا تدعا ودق اطنعستأ | اههم هريدملا هقيقحلا كلاتءيفازاعالا و.

 يف عاجالل الو ال لا ال ىتلا هيلغلاو هيرثكالاب لدتسا نا ديرا ال | او - لوقو

 ميهاربا فحص نم عيا رم كلاةداقو لسرلاو ءاينالا تاراكسي كايتانا منايا الل تنل رقما ١١

 سرفلاو دئهلا.ء ءاكح و هنسالفلانيهاربب الو دمحيناقرفو ىسع ليحلاو ىسومةاروتو

 لول سوي فن وكر وطيب راوبط الفاو طا وتدل ررغاخيخو ليم كيسا منام ورا ان لل
 نمءالءوهلاثما نمريثكو سقودلاخو هلظنح و رهجر زبراب ديب ونيضل ايف هيانعلا دحوم

 يجوطبهمو روهدلا ريهاشموهفسلقلا نيطاساو همكتحلاو ملعلا لاجرو ممالا غباون
 هقيقحلا كلت ةرصنيف مهراهنو مهليا ةباحسو مهراععالي وطاوتفانيذلا ف راءملاو لضفلا



 نيدحلااالنيدحوملا نم«سيطارقيذ) ميدقلا فوسليفلا ناتابثا «ود»

 ىلع رظنلا انرصق ولو اهل ءايحا ةتايحةرهوج لذبو اهليدس يف مهضعب دهشتسا ىح

 تانذا ُْى مهئامكح تاملك لقن اندراو مهريغ وا ناذوملا نم ممالا نم ةدحاو ةما

 يعيبط رغ عسوا ىفورال ةماع ةنهرالاو ميكا عئاصلا دوحو ينعا عوضوملا اذه

 مهو يذلا لياطا رققد ( تيك وعملا ناد يقاتل < مهعيمج ءاصحأي كنظ اذ كلذ

 هلا رضوا نادلا لايجار شادقلاك/ةريخالا" انزوطع يف ناتكتلا' راك م زيثكلا

 رباكأ نم هنا كل انرشا دق مهساسأل رجح لّوا عضاوونيدحاملاو نييداملا ةمدقميف
 ثحبم عجار ٠ نيهأتملا ردص كلذ يف لوقلا عبشا دقو نييملالا لحاطفونيدح وأ
 ءاملعلا ضعب لاق ) هصن ام هيف ركذ ام ضعب نم دجت هرافسا ثلاث نم ملاعلا ثودح

 هقوذوهكواس ةوق ىلع لدف هاثدحو يذلا ردقلا همالك نم انحفصت دق لجرلا اذه نا

 زومرو زاغلا مهل ءامدقلا لي ضحءارتفا هيلابسن' امرثكا وهيسدق هعيفر هل تادهاشمو
 كلل !نيعتاو ا :قفغ' اما مهزوم ررهاوظ ىلع 5-5 مهدعب 0 نمو ةحيحص ضارغاو

 قاروا ة دع نحشو اهليوات ىلا راشاو هتالكض ءب ركذ مث ىهتنا هسايرلا نم ىلطي

 سايسكتناو سل اثك هفسافلا نيطاساو همكسحا |نيكارا نم هلاثما تارك

 ىؤس مهبارضا نمريثكو سديمشراو فساذويو ساقذابناوسويدوفرفونوهذاثاغاو

 كلذ نم ءيش لقن ىلا وا ال ينكلو مهريهاشمو نانويلا ءامكح نم تفرعنم

 نم ىرحا هدحا ام ىلع هيملتلا ديرا امناو هدحلا حضاوو عانقالا نما هنف ناك اهم

 ني انيوزيا و هيعانلا ا هعاارقلا لارتيساعر ا لاجسالاو ةراشالاا :لع'ولاو* نانممإب ا كلذ
 ةفسالف هركنا اا ةياج ةقيقحو انهار ارما يكحلا عئاصلاو نيدلا ناك ول هنا هيلصلا

 1 ولا وةيماكبلا راكفالا نم هيلع مهام عمهقيقحلا كلت مهنع بيغت كا رفا

 هوو ازادعار نوكت ناتداكو ا اهب اوشهدا ىلا هرقهانل اتاعارتخالاو هقاثلا

 عم نيدحاملاو نيلطعملا نم مهتةفسالفو برغلا غباون عيمج نا هيتفلا كئاوا سسحي

 (نيوراد) هريخالا روصعلاهذهيفهلطعملا سيئر نا ىتح اتب كلذ دض ىلع عقاولا "نا
 ىلا :رارطضالاب هثاءلك ضعب ُْ كرخعا“دق (هينورادلا) تسند هيلا يذدلاريهشلا

 عطقو رغا ماقم يف دادرتو هداملا نع هد رجملا هريدملا ةَوقْلا كلت دوحوب فارتعالا

 لصانع ثحبلا ىلا. ةفورصم.تناكهتيانع مها نا ىلع دروم ريغ يف اهراكتاو اهيفئب
 لصاناويعيبطلا باختنالاي ثحبي نيوراد عد ٠ هئاقثراو هوشن ةفسلفو ناسنالا

 ىلا عد حرالو دورقلا عاونا نم اهريغ وا (هيزايماشلا) وا يروااو جنرالا وه ناسنالا



 «ز» يكحلا عئاصلا َْك وب ىلع مت ذاو ثييد رغلاةفسالف ضعد تاياك لمن

 باعيتسالاو ءاضحالا لوا الاثذا ديب ٠ .هديدحلا ةّندملاناكراو برغلا ةفسالف نمهريغ

 عستمعورشمو مخض فا ٠ وو ىلا جا ان 7 كلذ ناو مهريهاشم لاوق وأ و مهتاءاك نم

 ةمسالف جبنا ا كفارعنو هد 1 مهيطعن كلذ ٠ نم احذومم كل درون تا

 توعر دع ةزدانإر نويعيبط نويدا م ةيسالف مه م", ثول نويمحور

 نوكلا| ذه لعاهدحو ةرث ءوملا هةرورضلا نار وصت لوحتسملا نم (نتوني ) ريهشلا يكلفلاذاتسالا لاق

 ناكمو نامز لك يف يع يه ءايمع ةرورض نءىف اتإ نا نكمال تانياكلا يف فل اتا اذه نال

 الأ ندي نأ نكلجال ةنكمالا وههتزألا كنا نعت عماهبسانتو هئازجا قسانت يف نوكلا نا ةصالخلاو
 تدادزا ملعلا قاطن عستا املك (لشرح» رييشلا ذاتسالا لاقو : هداداو.ملعاحل هيلو تاذ ن
 نويضايرلاو نروح راوبتيات هياهنالو هتردقل نحال يلزا قلاخ دوجحو ىلع يم

 ليد اك) لاثو : 8 هج ودنا يطع حصدرهو ملعلا حسد ليس ىلع اونماضتو اونواعتدف نويعيبطلاو

 ةرورضب نور ةممهفكل ذل وهماودو دوحولا را رمتسا ةلئسملح نع هذتاسالازجعدقل «نويرمالف

 : ءايشالا لوصا رس كارداو تانياكلا بقاعت زيسفت مهنكسميل رهتسملا مادلا هريثاتوقااذلادوجو

 تادهاشملا هذه ماما ن|ىريالناسنالاشهدن نابي (دراود|نيلي.» يزياحنالا يعيبطلاذاتسالا لاثو
 ةرابعب واهفدصلا جيباتت الا تسيل هين وكلاب ياجعلا هذهلك ناكل نوع دي لاجر هرركتتملا هقطانلا
 تاماهاناوراجحالا ةدامو شخلا ةدام ن وكت يتلاهعيبطلا كلاتل رثا وهداملل هماعلاص | وخلا جياتن ىرخا

 هاذه نا ٠ هباو اهيكللا ى|ا ةيعسطلا ولا ل عةجيتالا كامبل ةلئاسنإلا ةىقلا تاكرذم ؟ايلسإ لما زكتلاا
 حيحصلا ماعلا اهضحد لذ يسال ملعلا مساب اهل راسا يتلا هيلقعلال يل اضالا هذهىلو الاب و|هلطايلاضورفلا

 تارت | ضب راك ند ركل و ىلع ناساالا| لطا اذاوءادبا اهدقتعي نا عيطة سإ ال يعيبطلا ناف اضحد

 : هيمويلا اهلانعا لوصا ىلا اهتاقواخدشرت هيلالا هبانعلات وص حوضولاو ءالملا ةياغب عمسي هفيعضلا

 دبال هحضإو هقيقَح اهيف انثحي داز املك اضومغ دادزت ٍيلازارسالا هذه لكن ءىرن (سنبس) لاقو

 هيلا ' نام الت لزخ»» اممالعلا لاق قع ! نشب لك اهل غن مرادي هيلازر2323 نايمألا نون اج ؤي هنا نه و اهنم
 نروكلا قلاخب ىلإ ,ابلب وقع عفر يهئربكلا اهتيمهها نكلل وطقف انل وقع ةميهن يفر صحتتال ! هيعيبطلا مولعلا

 يلزالا' هللا. نا ( هينيل )همالعلا لاق و 5. هسدةل[هةاذل تحاول الالحالاو ماحعالا تالا ا
 اتوهبم اًسهدنم ترص قحهعبانص عيادبب يل لت دق ءيش لكى عردتقملاو ءيشلككب ملاعلا ريبكلا
 املاح نا امكآانا اهرخس يذلا هللا ةمحر مظعب دهشت تانياكلا هذه نه اهدهتست يلاعفانما نا
 :. هتمظعو هلالخجرتي اهدادجتو يثالتلا نغاهظفح نا مك و هتكح مساو نعيبنتاهقسانتو

 وق باجعالاو ناسحتسلالا..ىلا .اهعفادارو ااهتانوصلا حلا: اهبرقاو قدنصلاب_لااوقالا نصلاو

 فار طاب تفز ذا. هيعيلفلا مولعلا ثا انا وكحاب) نييعيبطلا ذاتسا ىو بطلا ,ةفالع
 هل هيلا تلصفا اع ثيبرشم اذا اهتكل وول نه. تدعبار وافغلا
 نءمهنا ىلع نييعيبطلاةذث اسالاو نييحورلا ةذياهملا كل وا لاثمال ,تايلكلا نع نم ريثك ىلا
 (ريتلوف)و' (رتئبرك)و (يارغ)و (نوسود)و (نوا)و (نسمط ميلو) لثم نيش الا 5

 لك لصا نا ليثمتلا ليلدب حجزالا عاونالا لصا باتك يف لاق هناف انايتحا (نيؤَراد) حولا
 تفصع نكحل و .«ةايملا ةمسن اهيف قلاخلا خفن هيل وأ هدحاوةروص: ضرالا ىلع شاع يتلا ءايحالإ



 نيئبرغلا دياقت ىلع هفكاملا ةثيدحلا ةئشانلا عم ةملك 2٠ عد

 بزاعبسيلو معن ( عداخل يلد ليثمتلا نكل و) لاقفدسار ما ىلغ اسوكنم هتباقفدماهوإ عباوز هب
 (درفياك و لكيه وراي ) مه دلاو مه دشا رثكأ وا مهنه لقا ءال ء وه قاقش ىلع ىرخا هفباط كانه نا ينع

 هنع نولغتسإ مهف «هّللاب لوقلاىل|انل ةحاحال» (مههاوفا نمجرختةماك تربك) نولوقينيدلامهو

 اهليالسو دورقلا لسالس نم كلذ دعب !ءويرجملا طاخملا ويمالحلا سييكلاب هناش ىلاعت

 نيسنرغلا ديلقتلا نمد بال و ناكن ا هنا عهثيدحلا ةئشانلا نم رارغالل ىنع لياق نملهنكلو

 مهمالقا ا طل ىلع دو.للاو مهدياوم تالضف ىلع لفطتلاو مهيدامم ىبعفوكسعلاو

 فشسااهبوعىلدا مكتيدايم لبا يهيينلا مهنم ةيحورلاهفياطلاكانل دياقتلا نوكيالهف

 .ىفوا:فرلا سماونو ماظنلاظفحي و « برقا بدالا حلاو« ىلجا نيهارإل ايو "لدا ةجنلابو

 وه ةناوهشلا للا لكالو تالا بحذناك ما تاو مزأا رورشلاودسافملا ءردل وي ىئكاو

 رخس هيمالهلا تايعاقنلاو أهر ءزهتدورفلاداكت ىلا هغافلا كلت تاسوه مك ني زيذلا

 هفرعمو ملعلك حور قاهزاو بدا لك قو هليضف لكو شح اهيفنا ىلع اهنم
 لاوأا نا «موقلا توهاللا ملغ يف لعتلا ماظن» باتك يف (سنا)روتكدلا يفوهاللا لضافلا لاق
 رايتخالاو يبدالا هكحو هقلخيشا ةيانعو تاآودبملا يف دصقلا تامالغ لكيفن ىلات دا نييداملا
 ةهقان هيداف كباك حا كاردالكو سحلاو نادح ولاول ةءتلا لعح وداعملا و سفنلا-دولخو كفيلكشلاو

 يه ام) مهلياق لاق ىح تايهيدبلا ةماع راكنا ىلإ ملعلا ةذبانممهب غلب دقل و معن لوقا ٠ غامدلان م

 (فاسلا نم اهائثرو هيهو «دابم آلا

 ( هسخنينثاو نينثا نا تارايسلا ضعب ناكس تايهيدبنم لعل) لاقف مهضعب داذو
 غلاب ثيحو معذ كباو كحضاو بجعاو رظناف قيال اك اهانا ال هسمخلا ةقيقح ديري

 .بحو دقف نيناجملا وا قراكتسلا ف دامب هسا ىه ىلا تاحلهلا هله خلا ائب مالككلا

 اهيلع قبي لو تعطسو تءصندقهقيقللا سمش نا ديكالابو : فقنو فكن نا انيلع

 دقيلدجا هتيوط ا وزعلاب ىنككلا وتاطاو تسهسا دقا فك نأ يلاو رابغ اللو ا

 تضحمدق (ديبشلا وه هللاو) يلافء يش نمنكتي اههمو هعملب تأزتجاوهعرجب تعنتقا

 يف ادهج لآ ملو « ىلا صاصم كتيطعاو هديزلا ىلع كل تضخمو هحرصالا كا

 قدب وع كتاجنو كلتواضش ىلا «كديبذخالاو كاع« ديدشلا ليهست و ديعبلا نو رق

 ىلعف ح ةفيقوتو هتنادهد كالرت نا ء هيانعلا هنمو «ةياغلا وه نم لبا هعارضلا قوس

 ىل يلاثع لعجي نا يف يغرا هيلاو عماتلا بسلاوا «سرسلا مان اهناف هول وعلا هتك

 بينا هيلاو تلكوت هيلعهللابالا قيفوتامو ميركلا ههجوا اصل اخ ىبعس و هيلعينازجو

 قفوين اهناحمسدهللا ىسعو لاجل ا عستيإل مالا اذهيفهمهم روما ةيقب سفنلايف تناكو

 هللا ءاّس نا حاسلو قفتت اعر ىلا تاءسائملا بسد هوعدلا هله نوضغيف اهرك دل



 نا هل كيرلا 00 عناصلا ديحوت ُْف

 1 هع كاررذلا يندد هد لج عناصلا كيحوب 3 ف 0

 لق واكل هنغ شيلا | 0 ءاللا قياما و ةيرظنلا هدهيف نضل نك

 رألا وش رمادا .قعشنل رف يبن "اى ادبتا هم نرلام اال اود

 ره لب ة ةييدل ب هربت كارل ىددحللا 1 ةلمسملا هذه ناك م

 فقوتيلد اهب قيدصت هاا ف ذ ينكنالا هروصت سفندإ هب 9 هم لدعم

 ىلعدصقللا اذه ٠ نكلو» ناس ردا يفرظالاو .ناهربو ل اداض موت ىلع كلذ

 دحاو هنا لع لدت ةياهل «يشلك يف ذا.دضاقملا حضوا نم اضياوهدضو

 اهئاطلس رهأبو اهديدعو اهاوق ةدعو اهدونجوكفنةكنم يف كلم اتواف

 بيجحع نم هيلع لهتشا امو كمسج ىلا رظنلا تفطع مث . اهناش 0 و

 الضف . ناتثالاو طبرلا تادكحو ةمكملا عيدبو عضولا بيرغو - عنلا

 هبت طاخنا امو : كالفالا عنص لجعملا 1 0 يت نأ
 رابتر زنا حانت ترافل بام نه تناول

 راثالا بنا كليم صقألا ف سسشلل هو ءراودلا كسا 2 0
 هل رح قاايش رح لع تراب امو راحشألاو ةيااو ل0 ت0

 ال مكحلا نم هلع ايضا امو :لوصعلا 0000

 نم ١ نذل كلملا سرع هلع لمتشا امو٠ لوفآلاو اد ِ را

 ل ا لللملاو 3-8

 زاد م 4 !ىجعأو هت 0 + هثام لع شرعلاىلا لأ

 هنأ و كلغلا لدنج يف * لحاسال حليف حبسا ا عدوأد#

 ارئاس ىرولاب هارث واف * هئانباسافنا هيرو  هقاشع لاوحا هجومو

١ + 



 عنصلا ُْف ركفتلا لميس ؟؛

 هئادبال .تاياهن الو * هثدييلادوعلاعجريو :هئايىلا طخا فلا نم
 هئاسماب ىفغي 7 *+ هحبص ىلع لاو وكن

 00 خر اكول ضل اد هباع عقي* يش قكف ةليملابو

 0010 دي فال نواب“ ىم كلمت وتد ديف نقبل اتق دب اذا

 : 11 ل ناكآلا .مرغم 0 , ان ود هيلو وتلا ةاداز ارتفدو

 00 رك ةدعب قصاص ابننا كلذملا سفن .لكلو م ناهربو كلذ

 ورا )نسالطلا هدمت هللا ىلا :قراطلاو الأ فك“

 د وفا ةل داب 0 وجحشم ١ رتافدنوصغلاق ار واعيمج و

 هللا ع«هلإةضرالا ميكا نممكفز ربي نم وهديعيم قأ اًماذدب ل

 لد 2 ناكلا وين لال دعسالاه جو و(نيقداص متنكن مكن اهرباوتاهلق

 ا 00 مدا ىةدفو نيعاو لمأت نم لك ,ناروه ٠ ناهربلا ىلا
 ىرذلا يلا ةرذاانم . ريطحلاو يملا سي يك »الا اح

 ا نم ةيآ يب 01 ل كرار افلا لأ قرتلا نمو

 حابتحاو. اهعقوم : 0من لالا سفرك وح هن يمس داود

 ضعبب ءازجالا ضعب طايثراو ٠ اهيلع ماظنلا فقوتو .اهيلا ءازجالا يفاي .

 ةوالحو ٠ اهتايح ىلع ابلهاةاح فقونو .٠ ضرالا يفاهئامو ءامسلا لمعت امو

 ن1 هنا نود 1 و٠ نابلا هيغرصعبام كلذ يعمل اي 0 مشرع

 ا كل 5 ءهسدح واحلا هييصيو ٠ ةيسفن يف راحل هياع قاب أعاو

 ييشضتالا نيباتكلا قبطتك ريبكلا ملاعلا ىلع هتبطو ٠ ريغصلاملاعلا يف رظن
 ا( 00 قانااف ىراتلا ىف نينلا رصيف بالا ةريصبلاجاو . يقاف.الاو

 ا تاننما أ فرعو ٠ يئن لا نطابلاهرس ىلا لصو ىت> ٠ ىلإ ا رهاظلا

 رهاويو : عادبالا بيارغو : عنصلا يادعو مكس | قراقد ند هند ءازدا



 اه صعب ىلع أامضعب ء ءانعألا عفانم فو 0

 يعور م نلفرد داو ١ نايا تتساقال تاي . عارتخالا

 هحت لق ف نيعأأتاص يح. تاتالاو هما تيب 07
 ثيم ضعبب اهضعبحراوملا تطب دو ٠ هيوذعيف مفلاو ٠ هرارعيف نذالاو
 ىرخالا ةدئاف لوصح ىلع ةحراج لك نم ةديافلا لوصح فق وتيراص

 .ى رجلا ةحرحص تناك ناواهتا وخايع افتنالا مدع اا اهضعب لف ع

 كيدع ىلا اههبسنا مث تالحر وأ كيد ىف ترن ا 0

 نا لسسرا ركفلا عذجو ٠ 0 ع

 7 دإ . اردق تمظعنإونيعلا 00 دنلا ةدياقل هر الو ٠ ىرخالاب

 ِس او طسلاو ا عفدلا ودخ دا دللاو راصد الا هل

 رخال 0 هعدام رخ 5 مدعو امهدحا دوحو نيب الو . ةءماجح ةقالع م

 تح 01 ادا نر .٠ رصقمال اهضيقو ديلا سا نع ْك « .الاوء رعد

 نودي راوللا نم للك ةدياف 3 0 تقرغاو هك ف 0

 انحص لغد نم لاح كلذ ف ريعاوم يل تلو 220 0
 هيض تمض نيو. اهراث ترهزاو .هرابشأ تراس 0000

 ةفاعازف) تسدجفا :هادر (هنناثلسر دلتا ماش ل
 كراس و) مقا" نارصت الجرو هاذرو © نارصس كايف هد

 دورتي وأ .هرا الآ حن هل جف: ناظو بمءادنو 000

 اطعالاوراوملا عسجو .١ازجالا ياس ندب نماذه لع قو ةرفزلا لأ
 عجرو كتركففّطاو ريبكلا ملاملا لاحريغصلاملاعلااذهلاح نمربتعا مث

 ٠ هناسناب هناو. 00 . هنا هتاينو هئامس هضرا طايترا يف رظناو . كنترظن

 ماظناا هلالتخاب ل م كلذ رسبغ لاا كلم ةكلفو ٠ ٠ هرمعد ةسمشو

 ركشملاةركف تفابو.ربدتملا نّطفتاذاف(ح)و + ماعلا حالصلا هب الا متي الو



 ها 3 ةهلالا هلا 75

 مايل ٍ 01 ةديلع لمحل اهاوم 3 مسا 00 يعم للا

 عيمملا نع الضف را عنصلا تكاد نم مضعبلا ف كلل فرع 4

 0 نايتسا ارا ةلع هل دام فبشجلو هنرطفو هتامح 5 نسل

 تلك 2 ٠ نينلاو مولا ىلإ هلاكأل كلذ ها دا"اعناصملاعلا اديه. نا

 لال ٠نيعم الو هل كيرش ال هتردق لا اود نادحو مث عئاصلا

 000 0 فال هيلا لسحب ( وليل ال ناك دساو نم رثك ١ نك
 ” ١ تاوو هتاد دح ف ارصاق | هينم لك ن اك م نوع ال نيستا ( 5

 نوكي واجرالا ينهداجياو عنصلا اذه لثمءاشنا نعهرهوج بسجن اصقان

 هئاد فس اهم 0 فن ىنعع ةردمل يف نينزاوتمةوقلا يف نيلماك اعم

 0700 انكر الاوالبا اهدحانوكت وا يالا اذهيءاقل ةءاثكك
 مكحت اه هيلا ليس الفيفاثلا ما ادبا اهعيبرت ىلا لدبس ال ةرصاح ةيثالثلا .

 ا!( طنا ةكراتملاوةنوعملا نا نم. لوقملا ةدورض هب

 الو ةنوعم الف ضرفلا بح صتن ال ثيحو هقافلاو رفلا اهعدتسو

 ل١0 تاعك عشاو رجالاب امهتملك ةناعيسا تناك لاو: ةكر اشم
 الف ارا ل دميكملان :رم عقبال ثبعلاو اشبع لالقتسالا ىلعامهنم

 ان الا 1 همم بدع ادع

 الو ةجاحالر خالاو دوجولا سبلوأ عتصلاب درفتملا وه نيلماكلا دحاف

 0 ار رخل ناوين لا درجت ىف ةردرض

 رد وا 0 كلايشلا 1 نتاع يك انه تمد

 ناصقانلا وا صقانلاف (ح) و٠ 1 نيغ ىه وا ناكمالا مزلتسَي

 أابجاو هائْضرف ام 3 نع جربو هرم كد دادع يف ناس

 بجاولا عئاصلا موزل نم . بقاشلا راذنلا هلا انا دا ام هب ىنعا ٠ تاذلاب



 0 ديجلللا ىلع توج ولا ل ا حلا

 عساو نوكت ثحكلاخا ينكلو لوالا لصفلاو ةمدقملا يف تفرع ابك
 . لالا قيةحت نه كل هانم دق ام عفت ال ٠ لاجملا ةحيسف ةنطف اذ لاخلا

 ناكمالان أه زا ةبسبلا ناصمتلاوةحا مك ا يهوى وعدلاهذه دمسل ي 3 :لاطتو

 ا قح نا ءلاكلذي 0 37 ٠ ناعلاو نهذلا م يه وا

 فشك ىلع ل ل نوزخلا ملعلاو ٠ نوصملا 0
 اماطَيقنأ . ةتيضع-ايصعو-هل رع ءارغ لحراغأو ءهرس اس

 .٠ دحاوأا دعب سانلا نم دحا را اهن ءىضتسي وا ٠ دراوو دراش 1

 ثيدملا و٠. د و !| للا هس ع 50 ساما لصاللا وهو

 سفانتلاوةيغرا!الولو . ديزمنممدقلا ةينادحو لعل دالايف هيلعام يذلا

 اخس تنك امل. هقيرط حاضيا ىلإ هلولاو . هّويّتحتو قألا راهظا 7

 لد 0 رندا هنارتك ىلع الا اصيرح الو « هنايبب
 نع ف شكا و“ هدام ما ١ داشرالاوةيادحلا ُْق ' داهتجالاو 0

 جراخلايف اي لكن نادم : هللابةفثلاو لوفان" اننا ري

 نابمكحي لقنلا نا كغالف عقاولاو رمالا سفن يف هقّدتب مكحت وا
 ةمصح ماك الا نس كو 4 1 دا نأ" اها مل 0 كلذ

 دو>ولا ةمقح 6 الو توح ولاا |ىوس * ىثاةعلد 8 سلف ةتاذو دوعدلا

 ان ىريأل للا نااهر كفانا لا فراستو 000
 ؛يشلاف مدعأاوا دوج ءأأ لا حراذلااعيفهكرديو ا ماعيف ا

 ةرحاولا م | كلانال مو دعم رادوحوم أ يببويثلاو قمعتتلا نيش

 *يش هللا قرطتيال ثحم دو ولا فرص نوكي. نأ اماه دنع را ١
 يش هيف ىرتال يالا سلذوجولا هتان وف ضمتلا و ملعل 0

 هدوحو نأ رب لر تللذك نوكتنالوا اص مديل وشو حد ا و



 ذوجوملا يأ لا ند ديحوتلا ىلع لالدتنالا ْي ا

 : : 4 ْ ع !إ
 يدلاءوثلا كلذ نمو دوحولا نم ا 4 نحال هيلع كنار مر

 9 المع ادهذ أ[ كح ل ههه كا رو 1 5 انعا اماضنا دوح ول | ك منا

 0 ا ودجلا صفاتلا دوج ولا الا يا ساب اجواع امفاوألا

 اذالاو طلال و تك رن | قرب ا هءالا يّ رد !ارذنا || كلدب وهفمدعلاب

 06 هن دسلا ين ةناملعد ودحملادوجولا ىوسىريال يتقدلا يتقاولا

 0000 رحل دوجولا انآ هرصاح ةمسقلاد ١ لكل او صقتلاو

 000 نسل مدخلا اما ضفانلا دوجاولا ىعا انهنم كرما وا

 هنا م ىلع صقانلاوا مأتلاذوجولا آلا 0 ىف قب ملق هقفحاو تاذلا

 نب مكحين حيحصلا ميسقتلا تلاذ دعب لمعلا نا مث ةيها_ذتملا ريغلا ةفلتخملا
 دق ذا هدوج يف فبسو رةلع ىلا ح جاتا 0 "ا 2 0

 هةيسنب ل طاح ملت 0 لاذ قاذل م نا انضرُف

 هنا يود ى *ءاالإ ا يرؤرص هس م يشل تون دا 4سفال مف مخ

 هنا دا نا 1 زول ادكسألا حضاو هناف حما ا هتاد 1 ةسفنب دوحوم

 ضراعهب 0-0 ىشال هئاد نيع هانغو هجم ه ريع ن عا ينعهسفن رمق

 اهلعل ) ةرايعلا هلا فور كان هك يودل يلج ح ضاو دا را كل هلع

 نقر ةياغ اننكلو “ 4. أش عفر نع 0 هنام ١ نع ةرصاق

 قرظنا !| نم كاد نيتساو“ ءالخلاو حوضوأ !| ةياغ يف لم أعلا لعد عر ا

 هجاحو صقن نم الاخ ادو>وم اهنم ىرت ال كناف هناكمالا تادوجولا

 امو انهذ 52508 حص الو أا-راخ مدع "0 راعي مل ثسحي هقافو رقذو

 ناو 1 ضرعلاب م اهتاذل 0 0 نود بىئن 1 وه

 لقعلا نم لآ* ويلا أ| فكدعرص عطمتيال 0 كل: د اس تاذلا م يهتنب

 نادت 1 ى را ل 1 لاوثسلاعطقنيو لاخلا حضتفيفاذلا لا ىهتني َّى



 8 هدرك نبا ةيبش عافدنا

 صورع ناك اذإو صيدا هتاذب ضاسلاو ا ضايلا صو رعد ماسحالا

 قبس.ا» لوقعلا ةعادب تكس فو كما هسا ست سل ١

 تادوجوا اهذهيبتت ان نا سال هكا نيكس ل يلمعم نأ ن

 بجاو ه.مسايدلاوهوددغت 5 دوجفإ ناد 0 ل 4 نام 0

 0 وه اذهو عفا رااقا اح عال لب هنأ 1 ا دوج ىلإ

 كل 0 صمنل اومدعلل هش لخدمال يذلادوجولا نم

 هولا 20 0 تالايكلاو - احراج الو التعالو اجا

 هلاحتسما تمدد لركلا مم لق دودحولا م اذاذ مدعلا نم اهلك رب. و

 يلا ةيضح «فرصو ةديقملا كلث ما وهدوجولابحاو نأ ١
 خضاولا فاخلا مز لاو ردت كنب م رهاظ وه 6رآ -؟ الو 0

 مسقلايفناحر دي ناصقاتلاو "صقاتلاو ادبا امل يناثال دوجولا هقيقح ًاذاف
 ىلا اهدوحو ف ةحا اجلا تانحمملا نع ةرامع وهو دوك ىأأ م يناثلا :

 نموردنم مل يصيبه ليدوجملا فرص نسلرامتا وهدا 00

 ايم اهدوحول نا لمعلا كي ة ةرورضلاب ايف * مدق ن .عالل هدوحومو < مدملا

 ا لب ام همكح ا )لان كلذ لنا هدوحو ُْف جات ريغ هلعو

 لاك لطفي ك كلايه 0 رس دقو ادبا نكس دوعف 3 كيو 1

 اهنامتاو | 5 تبع ل * كيزص نم 0 ل ا ديحوتلا نيهارب نم نم

 نا بلا سايس كنك و رودلا دراد لرد نارو 0 دبا نع 2 امال لع

 كيتمدنا ف 3 تايهشلا نم 1 اهملا اده 6 رو 1 عيمج هر عقدشو

 “ ةيهول الا يف ةكرشلا ساسا علقناو «تاكيكشتلا نم مهدنع لضعاو

 رودصلاف رودص لاجاملاثماو (هنو5 نان ةهيشل نيدو ةيسرااق ا اذ
 3 نأ ةمنتغاو 4 4.لع س ةانف يثراوا بيرم مي 0| قا روهظوا دوؤرو ن كاضف



 ميركلا نآرقلا اهيلع لد يتلا ةيلثعلا ةادالا ماسقا 0

 ةمالاف داما 01 3 فدل طفومللا نك نعتسا وهيف م وهلها ماما

 ةمللا اههذ ناكول) ىلاعت هلوقب هيلا زومرملا وهو « ةأيرلا فياطالا زومرو
 تجاو 0 5ك موا 0 ولو هلا ع الاغا ل ا كل

 تيرا نا يضر سرسال مساس اس نعم ١
 لات ا ةتاومسلا كس ؟هلل نال ايلا يرد هدي تال وامل ت

 ل ا اداؤو “هذ لعانل دام هلك و هللا ءاشنا كلا | فاك اذهو ) ع

 ليالدل 1 _ اأو تايآلا نك اهيف م تاذيجولا دوجولا ف

 مه ناسي ىح مهسنا يفو ) ( قافالا 6 5 مهب رثس ) ' تا>ضاولا

 000 0 لولا دمت ىش لك لع هنأ كبري تكي لوا نلاذنا

 يف رظنلاو راما نا تايا يف ركل ثلا ىف هحؤولا كل

 0000 تاناورلاو ثتانذلا م 2مرات ركل

 .ناتكلتو نيعيس ةدابع نم 00 ةعام ركن 0 ”راخألا

 نيقللاو ةفرعملا لزانم نم < نيماع ىلعا ىلا اهلصوت ىِتلا سفنلا ةعاط ركفتلا

 ةلضفلا يف قرفلاك < نيتعاطلا نيب فرايف قرف 3 تدل اةعاط ةداملاو

 نافارا لع هيلا هرطللا | 0 نم د رد روج :س مدأأو نيعبطملا نيب

 اا 0 تلو للا اشم لا 7
 هد >ع ةمظع ا / هديح اثودللا ىلا قرطلا نأ ىو همهم 0 ا 3

 أ_-هعح ص دكا 0 [ساقنا هدب“ قباملا تارا دنع تا

 لذ تح “ نيلأ هناك يف ,ذ لج ةركذاك © نيمتلا لعرهتلث ىلا
 تارت د لا عدا 7 يودراو هلع هلا لس ا دنت لداق لج

 واخ وك 2( نسخ يد 2 هداحو هن 0 م كا

 يحانجي“ ناريطلاويقرتلا نم لصاحلا < ناميالاو ةفرعملا يرام يف بردتلا



 ل ةيفبألا (ةقاثلا ةلدالا,قرطدركذ ىف

 لنباذرلا 537 ءاهلخت دعب < لياضملاب اهءآحتب س هنأ تيدهتو لمعلاو ملعلا

 فار جتني هلالدلا نم اعون هب لاثت | هر )او ءافبصلا نم اهل لصحي ىتح

 راصبالاو عامسالا هيلعل حفني مح < هنراعملاو 0 نم ىوقا وهام

 نسحا نم هناق نبل تيدهتو قالخ يلا ماع انه ماع اعلا !اب ينعاو ' ةنطايلا

 هينا مينيحلاو بظاو اذا ديعلا ناد فراعملاو مو اعلا ليصحت ىلا قرطلا

 ةشحوملا لياذرلا نع ىلختلاو < ةعركحلا ةسونأملا قالخالاب قلختلا لع

 هعببطلا فرص ىلعو ةيناسنالا ىضتَمَب اهيسجب هلع مكحي يتلا “ ةميمذلا
 < ةنامالاو < قدصلاك “ كلذو هغيرشو عراش ش لك نعرظناا عطق عم

 © يرخلاو © ناسخ لا قاع ء املا وتاني

 0 سنن ايلا تاوذ هللا تاقولخم رياس لب“ ناسفالاعونب ةفأرلاو

 :انتالاوب لبشزا| تغيب امها لالج ةمظعف ناب تاويل وتلا ال

 قالخالا كلان قيخلا !قلوعل اللا ؟«لرغسلا يديا لعوائل
 نيم الاف كني ىذللو ه ) قافنلاو ميلا |١ ىلا ةعحارأا اهدادضا ٠ نم ءريتلو

 ( يكل اب عبابكلا مهملعيو 57 0 - 7 مهم البس

 اراب الا ةرايج ُْف 0 .ةلمج ىللاعتو هناحمس 00 انه كل

 نيكسيملاو.نيدلا ولاقومحءادابر متل رعلا نع عل

 ثسو ريكلاو < نيقنلا لقو “نزلا يذلا نحل نع سس
 لج لاق لاعفالا ليججو لاصحلا ديمح نم كلذ ريغو طسقلاب نزولا ىلع
 مق مالا )لاذ مكمل نمش كيلايحوا امم كلذ) لياق نم
 خب تافطلاركللت ١ كضت لق درعأأ دهاج اذا كح وق الخالا مراكم

 ةماقتسالاو لدعلا طارص ىلع داسو . ثاكلم لب هل الاو>ا تراص

 هللا عم تدم و(ت 71 اك مقتساف) هاوقب (ص) 7 اهب هللا ل يل ا

١١ 



 ةيككشسا لولد ىلا ةراشألا ُْى 4

 راصو»ةيناومللاو ةيميهبلا لياذد نءىكزو ربو هتريرسو هتريس سانلاو

 كبادزاولا لوقت, العطا «كلذ دف .ةلئانقالا' ةقيقحل ا هددت اناا

 نا لارا دنا نر ناشر ايل كالا تاتش: هيفا كوانلل وا هدانا
 ىلا لصي ىتح . لآتملاو ملقلا هفصو نع قيضي ٠ لايكلا نم فرط ىلع

 م | نمدل هل سيال ٠ نايعلاو ةدهاشملا 0 َْن اعلا نم ماهم

 تناماألا نيهاربل او.ةءطاعل || ةلدالاو فياطللاو مكملا را ر ]وناو «فراشاو ل

 لادملاو ثحبلايفد 0 ا 0 هال 1 0 ملاالو :لاب :رطخيملام

 لك اا رمال نمل احلا همسابو مهو |اهحسنيامف 0 ا الاورظنلاو

 مب نبك يف تحس يوب اياب .٠ دو, نسيوم نابلال هسا يب
 نيقحابطلاا لق اوم :هاريغو فاكتلا يف ي ورمل ثيدحلاب ةراشالا هيلاو

 نم ةيكللا عساني ترد اعللط نيعبرا ِه 0 نم) 0 هللا ماس

 ند٠ هيكؤإا قالخالاب س هلا ة ةقصن ةكاؤم كلذ لك تايب لع هاف

 . هيملعلا ةيرظنلا 7 زل وكف جرحا رشم يللا ديلا 0
 ملعب هللا هثادو ملع ام اع لمع نم) هيلع هللا تاولض ةلؤشن راشا هلك اذه ىلاو

 ْ يفال ل ءاهسلا يف ماعلا سيلا لا ها لع هللا مالس هلوقو ( ماعي ل ام ١

 ا نيئئاحو' رااقالخاباو ا سوقنيف عا هنكلو و مكيلا حرخف ضرالا

 اك هيف مالكلا طدب و٠ : للشام عساو باباذهو ( كل ررظي

 ماع هلا فلا شرفلا اعاو "برو يدع ةخسإوا ءحورلا بج ول هوحوه

 4.-_عس وو 7 د وةلورذ هلا له كك راب "7 نااكفا ريم نانكا م لمعلاو

 ١ قادما اهلا لكلا للد وه اذهو كرد حيرص وه كهف ددزيو

 ايو ةييرشب ألا نضال !ايلاغادنم هلماكلا ةلترملا ن كلو هنيرشلا«ةياللا



 ر.ع دل د الا ةينث

 .مهرأت ابىدنقا نمت لثم الاف لثم الاون يموصعملا لب نياماكلا هللاءايلوا نم
 نم_ماعم خماش اش ىلا قال وهو م اكو نم ىدهحلا لسا

 بولاقلا هفرع'و هنع مالقالاو فقل هيلا كك تونغلا ماوع

 نسا ليمارح را نا لبا ع رو : لك يلاار

 حسب راثالاو تايآلا يف ركتتتلا هلدالاو فرط
 ركمملا ربتعملل ابلاغ نيقيلاو ملعلا ديفي أمم اذهو .رايتعالا ميرصو لّعلا

 عفدو ٠ تاهبشلا عفر ىلع ردي ملناو هفن دحيفو هتاذصوصخملاةسنلاب

 نيهاربل هيف لخدتوة: لا ةظعوملا قيرطوهو .تانيبلاوعبجملاةماقاب هصخما

 سانا لف راتخ نيةلوؤابلا 4 نه ناكل نيّقيلاو ملعلاديفي أم هعانق الا

 كل لا دلل ورهطبلا وير لير نيلادل م يتلاب هلداجملا (ثلاغلا)
 نم اهرياظنو تاطلاغملاو تالدملاب ال ةقداصلا اباضقلاو كيرالا

 ةلدا ترئاك ناو لطام أاو بذكلا !,نع رح 0 اهنا ه اهريغو تاب رش )

 قرط صرحضت ا. اذافتالابب ديدن ننس أن تاء نعب لعاذ 0 قمل قا وللا قغ

 لااعتهع نادحو ىلا لصوتلان 0 د أم نا لوقف كيدل ةي كارل ةلدالا

 ناعنبلا كاهن دعاوب اسافيلب دلاب هانمتاوب هانةجارا ناو هتان ىف ركذتلاب

 لو الاهريرتتو هبجو لع 0 + ممخلا عطافلا ه مزجلل ديفملا مكحملا

 دي يذلا ةنمسألا .ةظعوملا! قنزط: نم دعب هيف قارغالاو 0 لبقو

 قو ا نيك كلبملا ضايش عفد لع رادتق الا بج وي ناو .٠ نيقيلاو ملعلا

 حيحصلا د داقتعالا' بجويا م صوصخ رك ذ وههزجولا هذهيف ضرغلا ناك

 كادخ» نيايناغملا ددو نيوحاللا هش : ع لع هب ردتقيام لصح اذا | مث

 ناذ ل كل 0 هاه ر ةيعس نوم 44 نمل ف عسوت و هتمدنو هللا لضف نم اا



 لشارع ئنيهاربلا قثوا 0 ف 44

 ناو بولطملا معنف نيهارملا 001 ذام نيقلاو مز .آل| كل ١ لصح

 كات لوط ىلا جاتيال هجو ىلع يب ىطلطم الار ناسا دل ةتميا

 يف برقا نوكيو نارا ىلإ اتلاو ةخاعونم فن 4 نإ ةمدنلا
 سك هر. ا ناكلنا او هحوأأ كلاذ نمدوصقملا ىلا لوصول

 اا ناك نآو مصخلا الما و ٠ نسحا يه يتلأب ةلداجمما قيرط ىلع

 نيهاربلا نه هدم>وت ىلع اوما ها دق هللا لدا "7 ىلاعت ها (لوقنف)

 "0000 تاع كلل ردنا غو يزاؤدلاو رتاقدلا هنن كلا
 5-0 0 "كنا مجويث يجد وصقملا ض رثلا ىلا الاصبا اهي زرقا و ايلغسا قانا

 َُت رددو © هويحت اوصلاكيطعيو “ هاهو دا ةلاتشلل اكلنو هتنب حضاو !|

 دو>وأاىفناكولهناوهو < ةقشمو ةنءوم ريغ ىلع ءو ةمأ كالي “ ةمشأ دعبل

 111 تاعي ادوات" ياوغسو: ف قيكر سن, انك رتك اذا قاف
 نك اكلة داعي راضلالا ف عائل كا ناعم نا كلهن و: كلل ذتك ناك ولو
 ا انما اف نك تعلا |ييناوكك قاعا تللذك انا يلو نتقنالل اهنا

 أ رب راسل هلع قفوفا نرطنولا افيو ناكل كك تلام اجار قك
 داجيا يف ءيشلا رثءي نا مزل امه تاق ناف اههبكر نمو كرت ل هنا
 انلقن امهريغ تاق ناو لوقعلا ةدورضب لطاب وهو هنازجا كر تو هتقيقح

 تفرعا5 ةجاحلاو هحاحلل مزاتسبكرتلا نا ىلع رج ملهو هيلا مالكلا
 راص دف ذشيحو ناكسمالا نيع قدالا رظنلابيهلب ناكمالامزاتست
 انلاو كالي لك "لع ةقرطلا» كلاتك انفياو "اخف ذو اانكتمابجتا وانه وقام

 نيصقان اراصدقف ٠ ن 7 ريدقتلا لعو٠ ا يح وأ صقن م ناوكتتتا

 . قاماكللاةقسلا ين لك د قفل اع العام حضاوف لوالا ىلع اما ٠ نيجاتح
 ءاج اذإو اهيف هكيرش نع زاتماو اب ضتخلا يتاا يهو رخآلا يف يتلا



 مق نيماكتتلا حالطصا ىلع ةيناغلا تافصلايف

 ليد تاذلاب طوع ولا كينافركفساو ناز هلكيفر نقيم ريالا
 تالايكلا نم لاك دقف هيف عنتميو تاهملا عيمج نم صقننلا قرطت هنلع
 هانرك ذام عيمج نم لصح ناف “انيباداسفدسافوهو ءانكمبجاولاراطلالاو

 :نعشلاف “< نانللا ات ها ولا دمحاف * ناعالا كيلق ف خمسرو ٠ ناةيالاّكل

 حالصا ىف دهتجاف امج داس او لاو «نانشالاو لتملا دنمارك

 ؛ لطالب العلا ناعات وجعا الغاال ىناذ “ فرم نوفل فواد
 لاي الاذهان ؤلا لكلا غولب نعابقلا ءيذ ااوهو ةمسمذلا تافصلا
 هيلا تلاشت انفك ىيلاننلل "نا: داس كونو رن تلا
 امناف موقلا ب عكا خفض وفلااو“كاراؤنك اراب ىلا يش لك تعسو يتلا

 كيلي انا لا وحلا ممعفتتتالو « ني اكس ةيرر هلو وال
 كيتاه نه حضوا الو < تاراشالاو نيهاربلا كلا نم حقنا ىلع رثعت
 انافرعدان رك ذ أمت نقيتسانا مث هيادهلاو قؤوتلا يلو هللاو تارامعلاو ربعلا

 الفاوجتو ل يمم سن ءاو علل كلما داو جولان كلا ناك ان

 انادح اهنا دعغ كنب وءاناعكل ربظي“اديلفتو افقلتال ادوبش 1 كج

 ناشلاو«لالجلاو لاجل كانتا باك اين اال كسا
 ١ «تاويعلا ةءاشعلا سخان ةعام ةساخ كاوسا فت
 هيدمرسأا (مهعمحتو هيديالا وهيلزالا وه ومد ااةمنايتقا( قاواللا"١ "انيق) هباسلاو

 هدنعءاشالا]ل وصح نع ةرايع هئاهرب ربو هناش لجهف وهو ( ملعلا م

 زو" مل اننا كلر نع كتتركرالا اهلكو اهلزجلهدوهشو هيدل اهروض>و

 تنابذا د ءافأو اهلا )ور كلل! 'هاخغ وك نشل (كظرالا قارا
 لمفلا نم عسّمل !ناالكونملا تنحل اال عجري يذلاهمسرلا نونفلا

 سدقمه ناش ]خا هتاف( اريك ولع كلذا نفل لاءت) ١ شيككتا ل1 لاظتنالاو



 ةيبلسلاو ةيتوشلا تافصلاف مالكا ف "

 دم || تالوقملا نم ه اهريغو نيكل 5 كلاما ةيرهوجلا نع

 1 ناد وجبل يجاوشا ىهالا - 1 نقدي لسنا يه قرلإ نع
 0 كرتءاش ناولعفءاشنادنا نم (ةودعاا) مثدوسمادمصلادرفلا

 (ةاسملا ) مدنيا عال يذلا للخلا نمهيفاكرتلاو لعفلا ةحص

 0 ادا تاغملا ب اس ٠ ههذهوهردُملا ورعلابفاصتالاةدح فااقنما || يه و

 0 تا ةييرالا لان اهيلاعجار هيباسلاو ةيتوبشلا نم هلك قالاو

 مالكلا ) مث 7 هنو نا شانو لعل | ىلا نامحار اهو (كاردالاو هدارالا نا

 هيتوبثلا يههذهفايا رابتعالا نم رجني هرابقلا كلا نامه لهو !نق دصلاو

 هيدا قنووسيكرثلاب ينن) يهدنع لييفاما لاول 0 نيملكعتملا تنغ
 لاوحالا ( ويسرا نط سوا يفند ثداوحلل 3 ا يقنو هيضرعلاو

 حالطصالااذهمىلا م هاعديذلا ام يرداامو يزيش عب دن( جاساللا لو

 م الو ؛ ماس ضل اططخل هذه عستم ف مهراكفا لكْط بجو يذلا انو

 مهنا ولو دحت الو ىصحتال يهوددملا 0001000
 . ةمظعلاو دحملا تىشتو» لايكعلا كلينت ةفص كرس ال مت افنان ل ولاف

 ةساسلا ةتافصو ٠ لاح الو ةلح الو رييغت الو ثودح ريغ نم 0" ٠

 عيمجو ٠ . ةيدودحملاوزحعلاو صمت !ابجوي امكلد دض ىلع يه ةفص 3

 اا ةرلخملاب ةناولا نم كلذ ريغو نيضلاو ودا, ررع كف
 رعوهنأش لج هللابن وفراعلاف ةامملابو .ققحتلا اومراقو ٠ .قيفوتلا اةراصال

 لكاكلا لع لدتو .٠ هيزنتلاو 0 هد لك دل نوتشيهناظاس

 امل طبض الو . دج اهلارصح نود نم .٠ هدشت الو ليطمت ةبياش ريغ ن 1

 قوذو كسنن ىلع تلا | انك نا كالع ماس * يصحا ال كناحبس ) دعب

 نالت الا لعمار اكابر هانا ا ا !فراشا انها(



 هلك تافصلا يف راوشا ضماغ للا هيلاحا ةراّسا

 اهبلضاو"ابنعرف اهساسو اهنتوث تافصلا كلتلك نا مث.( نولداقلا لقيام

 هلعدتسلا ودمتم ام كلذ عيمجت اذا !تافد والءقلاتافص اهفاضا و اهئاد

 اموزل هنمزأ ٠ تاذلاب دوجولا بحاو هنوك مت اذا "ثري هاوديوولا ةيياوملو

 طسبلا ضعب مالكلا طسانا انه يدوب ناكو . تافضأ اكلت عيمج انت
 تافصو لعقلا تافصو ىل_ىالاو يعرفلا نيب قرفلاو ةسدقملا هتافص يف

 تداذبا اول اكل اوقدبمل ادمسالا نيب قرفلامواهريغزا ا
 0 كرواوأللا نم ادق عم امهبضعب ثودحو تافصلا ضعءب مّدق ىنعم امو

 لكلا مالسالا همن انهتنش ل "يسوع قدهللا "خيتي 0

 3 هش كد (ءامسالا ثودح تناب) لاقف يفا اكلنا يف اياب هنع هللا ب

 هنلانالاق) «عددللا دبعيلان ,رمتز تحلم دش ريا 0 رار باقي الب

 هال لاو و قطنم ريغظفلل انوءتا رى ريغ لف وكلش, اهشا ناكل

 -* ليهو اققفإلا دخل ىف ؛مغوصم ريغ نوللابو مف وصوم ريغهيشتلابو لسع
 هم نعوأ م كاعا وط لعثيدحلا(م ملا لكك نحالع .لوييطدوالاعا ٍ

 ىف اضيا يفا كايف هاور ام نومطع وه اما ىدهلا ةعا نع رفاظتام

 هتعمس ريصب وبا لاق لاق اًضيا «ع» هللا ةبعولا نع تان :تافبطتماب )

 عومسمالوهتاذعمسلاوهولعمالوهتاذ لعلاوا نر هللا لزي ل لوقي ) «ع»

 ناكو ءايشالا ثدحا املف رودقم الو هتاذةردقلاورضمالوةتاذ رصلاو

 املا لع ياعللااو عومسملا ىلع عمسلاو مولعلا 3 هنم ملعلا عقو مولعملا
 ها هللا كاعت تب لاق اك ردتم 5 د ملف كاك اقر ودها لع ة ةردعلاو

 مالك 1 فولو“ ع*لات اننا داكللم لايئرعا ةتاقلغفلاب ةثدحع ةفص كح ليا

 ةزمنب ةموسوملا ةيزاجما انتلحريفثردحلا اذه يف مالكلا ضءب انركذ دق (0)

 راهسلا ةهزنو رافسالا



 اهيلع ةديازال هتاذ نيع سجاولا يف تافصلا نا نايب يف 44

 نو خاد يفرملا ( لكتب 0 هللا تاكةيلزأ ١ تسل ةثدحم ةَدص

 قرقحت نا تدحو نكاو ةقيقول) ةضماغلا ثحامملاو هقيم>لا رارسا

 لمتشيهزيجولا هذه هبيتالثعلاب لاب دارفا ىلا هحاشحا عم نأاطملا هذه

 راسا ن* هرتس سجي ام نشكو, هملا| ةضماغ قازسا, ناداب ىلع

 كا!( ةضانا الو لياةمانملا لوتع ءامجتال كللذ لثمو هيوبرلا

 لا ايتام رج كلذ ندير ةعرط د قلن ارو: لايت اوس مل مفاطل يزن

 ةراشالاب هنم عنمت ءاكحلاو ءافرعلاو ءاصوالاو ءانالا تناكح كلذ
 ويقتل ماعم ىف اهظافلا دحتو ءافدلا عانق 4ع فشكت نا ىبااتو ءاءالاو

 عاش ام,كنلب هّلماو كازونك اهتحت تدجو !هتشنف ول كنا لع "ازومر هنع
 وبا ملع ول'ع"يصولا نم تايايرلا ضع ىفو «ليثد يتلا بوق: خذ

 0 كا اما داس ل وقيا, (ةمد , لاحت سال وابا نكي | ناس باقيفام دذ

 هلمللابو ثيدحلا (هريئبكتظاف«ص»هللا لوسراوهنب ىخا دقو اذه) «ع'

 همداوحاتسا اهب حاب نمو رشدلا ةماع لوقع ابلمتحتال رارسا قياقد كانف

 يكف روبل ١١ هنا اولاقو

 حابت نيقشاملا*امد اذكو + مهءوامدحابت اوحاينارسلاب
 كلذ نمنيفتكمروتسلاو حل اهنودانيخراورودصلا يفاهانمتك كلذلف ٠

 نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي ا ةزعلا بر كبر ناحبس ) ىلاع هلو

 اب ايشز ل هللا نيج كلا اءنبهذيال ن .كلو(نيملاعلا ب رشديحل او

 ديحوتلاف لاو هيلع هينتلاو هناب نم دب جن اع م :كراذصل فحل .ميف ينعا

 ليجبالا ىراعتخالاا د هم عنقن أضيا نأ و 1 رش ةيياش نع واخي ال هنودد

 ملعت نا كلذو ريذاحملا هب عفترتو لاحلا هب حضتي ون لعنكلو
 قاحوهتوبثوهدوجوسفنو هتاذ قاح نمةعزتنم هتملظع تاح هئافص نا



 44 تاذلاعمم تافصلا ةينيعا بيرقت

 ءاسقنالاو لياحتلا ةثولو < مانتلالاو كلا ثلا ةيبان نع هس وتل

 ْ نكي 0 م ىتل اهط سا !هتاذ لب “ ماهضنالاو فر كل و

 اقيمت هلع الا داع ها ههبلع يهامعم < هطاسبلاوةد>ولا نم

 دي كال !فيكيررسا 0 ريغ نم تافصلا كلت عازتنال

 بهذ نمت« ةيح”بجعلا:تالامكلا كلت ازتنا شيد نه لع جرراخ اهياع

 هذه لطخ نع ه:امغو دحوتلا لها ند تاذلا ىلع تانصلا ةدايز ل

 اذأ ةحقلاو ديزاتلا هايد ددعت موزاب هلالضلا نم همزاتست امو هلام

 حيحصلا بهذملاو جيرردلا نحب || لب ةهاو ةلقأ ابلك تناك تن

 لهارابخاهضافتس ايلا لع هب هات 0 ١! نيهار د ةياع تممأق يدلا

 ةطاق هب فشوكو نيكسار | ءاهتتحلا | عيمج هيلع تقف :ا و هيه عع

 للاب 0 يسدقدأ اسد يس نك نيخاشلا ءافرعلا

 نيعلا يفال يرام ١ ليلحتلاو لقعلا راتعالا يف ةس دما ومالا لع

 هللوهلْثَمو ام هجوي كلذ بيرَقتتْمشناو عقاولاو ةقيقملاو جراجلاو ٠
 هسفن فرع نف ) ةطيسلا ةدرجملا ةلقاعلا كلسفن ىلا رظناف لعألالثملا

 ضِئلاو حلا نم صحب الامتبانصلا نسب اودع كا 0
 نم كلذ 11 | هعادشأ و دوااو ةناطغأاو لعلاو ةهاركلاو ةدارالاو

 اهتطاسب ىلع يهو < فرعن : اهعسجمو  (تضوتاهكبو لاس 021

 تاررانملا كلتنهحك نب اهتادحوةرتكلا كاتو ملط

 ةعزتنم انهما كلت نوكب عم“ ارد 58 دحو لب اهتعمح تافاتخملا

 كيلع رمل بيرقتل !ةانيرض < لالا نإ 0 اذهو.'ةظوحلمابوقو

 لالملاو. ةيظملا رد ةاسيخالاو « لالا بط نمددات س0
 لاثمالا هل 0 نا هاش لن يكحت 0

١7 



 تالا 0 كتاويعأا هيلم 8ع 3
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 ناد نم قرفرد 0 نم لبقو لاقو مهوزا ا

 ميرة كداب اعلا تسال ناو ” كلحا ول نم نكتللا نإ

 ذل ددتعا مدن نأ تلاعاالا كرم “ لازال ةعلطتلا كلام نأ لب ”قفاثلا

 اه ىلع ء كاندبع الو < كتفرعم حالات 2 ا لاخلا هس

 ا ١" را 0 معا 0و يداك صم دلو ك

 ككاذ 01 يسدقب اخ ب هلام قاخا 0

 كلا مدر 7-0 و يتفكل 1 ناين فص و 0 ونىالب هجر 90

 37 بلاطاي هل الاق < نيدلا يف يا ىلع يتلاقم فاطعا كر
 1 1 م نم تانج ول كنا رجم دل عن ع

 ك3 1 ل )د كاسلا 210 ىت> نايبلا متاطا ث كتلعرذاو

 كاملا الملا 106 رذأ نا ةزيجولا هذه ردص يف يسهل لع ت ع

 0 ا يحن “ نايبلا نم حضاوب “ ةضرامتلا ككل ناو
 هب عفتنيو < اسونأ» 06 "ل لالا د حور "لك يس لوقا

 لك ا اا 00 هل
 ص دوا ةياب ص مادو هيف كلل ءاعسعضينا ةفا<خنيهاربلا نم 0

 د ل :يش يف هياع رث 0 تاو اء كنود

 نو ةلكسملا هده يف 0 مير أم ةرركص لع مهناملع ن ا

 0 ةمدب ١ رومأ 308 هتنوعمو هقش ونو ' ه:اهومو هللا فطاد

 000000 اور يرام مالا كللذ ىلا اهنا تعال ةرورشت اسف

 يتلا را ريغ نم ل ا رك و سلا ل و اشوف ف رظنن

 دحا لك نا كلذو““ اهانيكمح يتلا ةدوصلا كلت ريغ للعو “ ا هانكذ

 000 1 ثلا الا د انين ةلهاج تاك ابنا ةرو رص ةسقل نم 1



 4١ الا 0 تاندعلا ةدحو ىلع عادلا

 ع , واهب ةفراع ةملاعكلذ دعب تراص م يسال يكل
 ىتش عيانص ص لع ترد ةوكا هديب -ساعتناك ١ هدو مث يش

 :اكشاوا روك تاروت رضا ايعةيش (تتلك يراه دجسو

 تحبو تظل اص اسر تناك ل كفانا هايد“ ل
 ف: نسافلا اذه لعو ةعيشم قرطو ءاحناي, تياناوراطافلاو ايما نا

 تالا هذه يفانرظن اذامث هدادعتب كلع لطنال امارتاكلع وا اس
 تسسلو انتاوذريغ لمعلا ةرورضب اهاندجو انسوفنىلا اهانيسضوتافصلاو

 اهدوع بوس 4 را الاوهام اس و انسفنا نيع ي
 نافيا رار كدا 1 ناكن نعدلق و | م 0

 دعب قفحتاا لع تناك ناو هتنان الو ةقمدتع اهف هده تدسلو ةدوجوم

 اضياريمعتلا اذه يف لب اهدوحو ةدو>ود أعم ةدحتم ىه ليسا امل وصح

 ضئانا ل 0 فس هيا 3 و هحماسم عون

 < لياقلا ةرثك لبق نم ال “< لبلتلا يف ءربلا ناب رس وح نماق “ فيحتلا '

 < ماظقنالاو بيكرتلا ةعضر عون نمال « ماتلاو ءيشلا يف ةعسلا عون نمو
 نها 0 اء اوماقاو <لوقعملاو لقاعلاو لمعلا داحتاب (كمللاتلاق اذحلو

 2 2 ةرياغملاب لمعلا "د ينانبال كلذ لكدو ا «لوضالاة كح

 0 5 د لمعل 8 ةلاحالف “ ةرفانملاو ةئياملا الاه كاكفنالا

 نع اهضعب كاكفنا نم ةدورض دكا نص ايضمد مرير ا

 ريغ ريصدو ريصد "ل رداق ريغ ملاع نم م ضعب

 تاكل مد 0 نع رو عادلا 6

 ثا وةصيقنو 0 و هعض و نك ناك ا:فا عم دع نا و تالا و ليا صف

 دق هنا كلثذ الف “ مدعلا كعب تندحو 1 مدق نعد انف تدجحؤو دق اهنا



 5 ْ ةدايزلا مدعو ةدخاولا لع ناهربلا

 ثلا فلاذوحو اود 0 لص لا نا سا وماهدجوا

 ملعلاف تائصا كلت كلذكف تاذلاب بجاو دوجوم ىلا يمتن ناو دبال
 نه كلذ ريغو رصبلاو عمسلاو ةاملاو ةنكحمللا ةردقلاو نكمملا
 تلو او ةردقر ىلع دوخ وب دِح ولو قتتنا ديال ةثداطلا تاغصلا

 اذا يللا انيف كلدك نس هربغ نم ةلصاح ريغ اهسفني

 ظ ب كرا را تدي د ا اورام 0 افبوحو

 لك بجاولا نو راما ولج اذ لاو الغ اهتودحو ا( يضو رع انف
 عومجملا و اورو هلل دمحوتلا نيهارب نم ه مدقت ام عيمش اهنم دحاو

 هنا“ 0 ىلا حاتحاو بجاوا ايف تلا عوبجملا ثح نم

 ا ار كسلا ىلا تجاولا كمناق هتاعشل عماج فا م
 مكحملا نم لقال صيخال اذان“ ل سكمعو ضرفلا فالخ
 ناجل همنا تاذلل اًنوص هلال ات وعن اكلك بجاولا فاصتا
 عقاولا يف !منوك نمو ةيلالجلاو ةلامللا تافصلاب اهيلع ءانثلاو دما نم

 يذلا ىنملأ اذه يه ابناش لج هتاذ نائم ال هتاذ سفن رمالا سفنو
 اولع كلذ نع هللا ىلاعت اهريغو ةامملاو ةردقلاو ملعلا ظفل نم هر وصتن

 00و لقا لع طفلا ةيدعالا تاذلا كلت نأ تع لب اريك
 لا كلان لكك انها تراث“ [يلط حاز تالا كلل ميم اج
 ل ملعلا يف وه دجوم لا هحاتحا انقرعو و ملعلا انف اندحو ل هام

 9 ف دجومىلا اًجاتحناكل ًالاو دئاز ملعب ال لاع هتاذب وه انلق انم
 ا هيلع ململا انلج مث عوضوملايف اهلاجا 1 تاذلا انريتعاف انجا.تحاك هللا

20 
1 

 هنوك لاتحا قرطتي نا نم ارذح هتاذد انلوقب هآنديق مث 7-0 ظاحلب

 ريغو يملاو رداعلاو حملاعلا نم تافصلا كلت عم 0 هللا ةامها



 ذر اهيدارألا نايبو اهريوضتو كتانحاا ةدحو ىلعنيهاربلا

 1 ائيعت رايتعاب ةطيسلا ةيدقلا كادأأ تال نع ةةيكاح كلذ

 0 هااواهلع 6 ولاا تر دابتعاب ةيازلا كلا ىلع ءلدب نمحرلاف ةضانل

 كلت ىلع 0 كرت ةمدلا نأ 0 ةصاخلا ءامسالا رياس كلذك داي

 دقو تالاكلا عسل ةدحولاو ةظايلا وش لع اهةطماس راسعأل كاد ١
 ىلع هتمأت 1 ةدادلاو “ هضم ةديازإا تاّمصلا نا كلذ عيمج نم كل رهظ

 مزاتساهذه ىنو كرشلا وإ ثودملا مزاتسي كلت توب ذا « هيذعلا ليس

 ند دارملا ىه اذهو قي الات نيديجولا الكب منال ليطمتاا لإ لالا
 ةردقلاو هتاذ ملعلاو انير هللا لزي ل ) هيلع هللا مالس قداصلا انالوم لوق

 ن٠ ًاهريغو ةردّقلاو ملعلا نا يا مّدّقتملا ثيدحلا يف ار امك (هتاذ

 هيلاو هتاذ يه لب هيلع ةدياز ريغ نكلو هل ةتباث ةيدوجولا تالامكلا

 اهظنل لب اهنومضم ثيداحايف لب رخآ رثيدحيف “ ع ' هلوهب ريشلو يموب
 مسالا دبع نمو رد يا نؤدوا ىنعملا نود مسالا نيدفعيا م

 دقو ( نموملا وه كلاذف مسالا نود ىمسملا دع نمو كر دقف ىمسملاو

 مهنع دروو < ماّهالا دشا ةلْسملا هذه نأش « ص» رابطالا انتا مه
 مازل الا مظعا اهب مزليث اه رابخالاو بطخلا نمض يف نيهاربلاو ةلدالا نم
 للاب كزشلا كح :لع ىه | فالح مارتل الا" نا هيج نط دا
 اهفدرو 6 غيلب نمو 1 هر هفطلب ١ همسنبو هب ردكحلا لب

 ماماو نيفراعلا ىلوم ائماماو انالوأ ةليوط ةبطخ نم ةغالبلا جعن يفام

 هحو غلباب تافصلا ١١ ةدايز فن ىلع دي | م هلع هللا تاو ام اهف رك دنيدحوملا

 نينا لدا هيلع هللا 0 لاق 0 أناملك حرضعم يدق ل هدكأأو

 لاك ومدحت هل قيدصتلا لاك ردن قرذصمعلا ةلضفرعأل لال 37
 لك ةداهشل هنع تافِصْلا قث هل ضصالخاالا لامكو هل صالخالا ديحوتلا



 هغالبلاجهن نم تافصلاو تاذلا ةدح ميما هلا 0

 700 نا ةمصلا ربع هلا فوصوم لك ةدابشثو فوصوملا ريغ اهنا هفص

 ا ل نموها زجدتفدأنأن .هومأتثدمفدن رق نا 4 رقدعفهن ادبمس

 لاق نمو هئمْض دف م م لاق نمو ه دع ا ند هردح دعف هيلا راشا

 رظناف ' هماظن 7 < همالك نم اندرا ام ىهتنا ( هنم لاب دقق 1

 ا ايمو هيعمل هدرز نت ذك تايدتملا كلل لدم فك
 00000 تالا | اناطعلاو ' تانك !نيهاربلا لعةلستملا ةرحوما
 0000000 21 د ايتول مدع اهقت نم دوصقملا ناو ةعصلا ىقن نم
 ب 1 هد نيعف َ قرص مدس مقاو تفرع ا5 ةدايزلا عرف 0

 كيتاهيف ديحوتلا لع ةنقتملا نيهاربلا كلت ىنو“ هزحعملا ةغالبلا كلت

 000 وا ل للد البذل نكي مول هنآ هدول تارققلا
 0 ويف فكل «ض" نيموصمماهدالواو يبا 0

 الا بردتو “ اشوأش 1 دار دا هعا ةتراوّىلاب او هعابتا

 بل ابسال مواعلا نم 0 م سيل < بارعالاوبرعلا نم موف

 ثنا ا وكب مم دحاولا كلذ لاب مث © تامن لد اصل
 ني ساحب نأ ريع نع للاسالا هديب هم ىلا نيهاربلا كلت

 < هيداف رشبلا نم مآمدءاج وا < راصمالاو راطقالا يف برض وا « راسو
 ل ه١ ةيردم دو وا هوبا هلخدا وا < هب 0 هلأ أتم مك وا

 ا ودا طحو تف ةراستكلم ارت راك

 دب 0 م ا مسا اوس

 فراعملاو< هيساسلا مواعلا هرم لوط سان لا لع يلع ردا كت عم وهو

 لوقلايفالو 6 الام ل رود ىندجا ايو ناهر ىرقاو نأ " ؛ موقاب “ هل هلا

 000007 نطاسألا كلا تملا وا هنا كاف ول انك



 5م أهدهأت و جهنل ا تارقق ْى هميم ه نان ْ

 نقاش الانين ناب ل
 انين لع“ تافالا عيمج ءاحصفنايلايف مهتاعا ”«تاديلقلا ماكل علا

 اوف رتعاو“ راح اوف ول“ هريطخلا اهلوصف نم ]صغب لدال“ هريوشل اهيطخ نم ةيطخ

 را ا 0 9“ ريمه رحال لا ودح واق لارا

 كرك ىذا 0 غبت الو“ كداوف عمل غصاو م مل

 امفض 0 جهنلا نم فودا "ا . م هأوق كل هان <كلداهت او

 ا نم ١ م ا نم 1 ردو اح 4 ةفصلا ةدايز لاطنال

 اةطمتتسا نق اك لاق يضلل( هلا طرا دع نس 0
 ( بويرم الذا بدو ) ( مواسم الذا ماع ) ( هزيح دقف نبا لاق نمو )
 هناش نع هنم' :يجارأا < هزاوناب يضم لوقي ) (نودقم لذا ناو

 تايلكل اذه يفهم لمأتا 52 ا < 5 0 أب نيدتقلا نم هلعجينا

 كل 0 رب رب 0 ديحوتلا يف < هبطخ. نم اهلاثماو

 تدحوو “ اذ هب 0 14 تيلعلاو “ابجعو 8 1و ع 7-0 نا

 : نيالا تالا“ هما نا ايلا كلذ قتال و”
 هعوجرمدع عم < هميسملا اهتالاكو < هيركلا تاذلاكلتلاوحا حفص نه
 امو “هدفا ةثداح' بتكلا ن ند *يمشل هتمعجا م الو ماعم بذوم ىلا
 ريغ ماع ىلا يمني هناو“ يملا ماعم هل مل عم كارا

 ديت هم" نيب ىشانلا تحال يول ادا قرطاج 7 ل

 هيدح 0 2 0 و“ هب "نا وب فص ىلا أ كرو ان در ا

 تقر ام كلذ ريغ ىلإ < هنلرالاو مدقلا الطي “ هيدشتألا] دعلا نأو

 00 تحلق تشقاو“ اهرات 1 هليمحت يف مهريغو نانوبلا 3

 وهؤ“أ ههرابنو ابال هف فنصتلاو 0 هممت ْف تضقو « اهراكفاو



 للهال 00 ظ 4ك

 هللاقو هير ركف بامنا نود نم هلم رو هعبط فرص ىلع هب 2 ص»

 ' حوليوا < هيفكلذ نك جرد بلل هناك ىف هب وا “ هيلمبف هلع ىلع اناكف
 نم يري هنأاكح لبال “ هيواطم ف نمواعمملا كلت تو راش مول هل

 اهنا عس بم اهارتف < عوني نم ضيفي وا “ لاح نم ردحني وا ناسا

 اننا لع لالم اسال او: ةلنوهفلا" ةباغ ىلا < لاخلا و ةيرشنلا - لع

 سافنلا نم كل فزت « ينابملاو ظافلالا ةلزج < ىناعملاو نيهاربلا ةمكح
 |داكح كل "ولو “رونو ةحهب كال .« ديارخ دئارقلا نمو < سارع
 ءادلا ؟افشو < ليلعلا ءربو < ليلغلا درب اسمهيف  ادوهط ا انا رع هر كاكا
 ةوق تيطعل اذا لا < اهلضف تمنا ناب يل نف تآلعلا ىلعو “ ليخدلا

 ا دويج فاضتالاا يطع اذا ةكتظأ ام نكما دك اهلكم
 ابلظع رس هل ناب اًمراع“ مالسالاهذمةقل كفنيف ااستسمالا < ماما

 يناو « ارون باوص لك ىلعو هقيّتح قح لكل ناف “ اريك ارطخو

 ااا اها نم دمعال < هتمذو ناو < هييلكو قيصلا ةمزحلو

 0000 راق هدي ركل هزوجا نم“ ىرامتلا و وهلا :الع نم

 نمزاا يف هرمال سيلام « عيانصلاو مواعلا نم اوجرختساو « اراخفو اًنمص

 نع اوافاغثو “ نيدلا سما يف اواها اقافك كلذ عمو “ عرأ ف 2

 لل ؟ مالاسالا .جتحا اذا مهنم سيما ماما: 0 اذاعو « يملا ايبا

 كاكا الو ادر ا 4 نوعمط دس يتلاقجملاو ؛ "مسرد يتلا ةيالاهذه

 0 نو هاوس ماسالا ابنه مدق لل نم يعاد

 ند يدهتال تكتكلو ل“ اعلراسدةنوكي نأ نع الطف لضفلا يف ر يف اهيراقي

 ةفاكحاو انل ةيادهلا ىلاعت هلأسنف ( ءاشي نم يدهي هللا نكلو تيبحا
 يف مالكلا دارطتسا انرج دقو < هدارمو هاضرب فعسب امل يعسلاو “ هدابع



 1: ٠.9 ٠ / اهمال 9

 1 كاسر نبا فوسليفلا مالك لعد يي

 ها ىلاعت هللا نيفين الرب ؟هليهحلا د مث وه اع - ىلا < هلال
 م24 يدبأ ناو عودلا٠ ءانرأب ةققشلاو “ هج.صنأا بح هيلا كلذ ذ ىلع انادح ام

 0 لبكو لوقن ام ىلع هللاو ) “ ةححصلا ةملكلاو قملا مهذملا
 حضتاو «كيلع هللا دم ىلجت دق لوقنف اهف انك يتلا ةلئسملا مات ىلا دعنلو

 ىلع اهتدايز مدعو < تافصلا ةيئيعب لولا نا < كيدل سمشلا حوضو

 سدقتلا ماتب يفاولا < حيرصلا ق رانا ا بهدم اوه تان

 5-5 "| رسااوه هناو © هيشتلاو لطعتلا يتصيقن ن :عيفاحتملا هيزنتلاو

 لارا نا ل ٍّظ رفا يتلاقم نيب “ طسوتللا كدااو

 كيم ال أم تيفرع دقو * تاذلا نع اهلاصفناو اهوحوو * تاكيفلا ةدايزب

 هلك هلئاقم ىل نأ ملعإف "دا الو رتكلا لاو سس ٠

 ةيمامالا ٠ نا وهو ء يش ىلع كهنتا نا طم انس افخم

 .مركحاتلاو درلاو تاذلا عم تافصلا ةديحو نم اودقتعا ا غن .اودرفناام

 عجار (دش رنبا) يسادنالا لضافلا دش لا ضعب كلذ يف باصا دقف هرعاشالا تلاق ال

 لاةثيح هرهاقلا 0 عبطلا ة ةئيزب ةيلحتملا هللا دياقع يف هلدالا ا هموسوألا ةتلاسر

 يه وهبوذعمتافَص ي ه تاغصلا هذه نا نول ومد هرعشالا ناف لم كرولا فصلا باب 3

 ىلع دياز ملعب ملاع هنا نول وقف تاذلا ىلع ةدياز تافضص

 ناو وهو همالك رخآ ىلا سجق لاخلا نوكتي نااذه ىلع مهمزانو دهاشلاىفلاطاك

 باصا, بق هثككلو .روتفلاو قملا ةياصا نع دومحلا ىلا رمإلا رشا روصقللا هرطضا

 ىلع مُحقتلا نم ريخ لمجمام نود ٠ رلافوقوو ملالضلا كللث نمر _صاغتلا ىذا

 تافضلا ةدايز ينعال أقملا كلاتناىوءديئطرفا دق دّشر نباناكيلع ىمجيالمغ هل اهح

 ع«مالكلا و ( دحاو هلأ هثلث مناقا ) مهرقو مئاقالا ىوعدىف ىراصتلا ةلاقم هبثت
 بفاك م .دقتام عج نائعرخا اما ةمايثااحتسا واهتفابتو اهضقانت نامدو هل امأأ هده بابرا

 انيمشتوا ناكاثيلثت نجا ول|تاذيف لياحتلاوةيزجتلا وددعتلا قاطمو سركرتلا ةلاحتسا يف

 ربدتف تاذلانسفذ نم ةعزتئمن وكت ثيح تافصااو تادلا نيبكلذيفق رف الو اهثريغ وا

 دم ةامحب يحر هناذ

 اناس



 تافصلا اذهان تاذا 2 يثاب د ذل ب ١

 تاذلا عم تائيضا /| داحتأ لاق نم هدم ىهو كا فلا ينل ههاضي

 أه رخ ا ىلا ب وعلم .رداقملاع (هتمظع تاج) هللا انلوق ناواجر اخو موه
 هللا هللا 1 ]وق لن يهف ضغعب عم اهضعب فدارتك تاذلا عم ةفدارتم

 للا هنعأالتسأ أ 9 .نادحولاو كاردالا ةرورضل 0 اذهو

 0 55 وك هت رشاا بفلمخلاوراخألا كلت يف 7 لولاك

 11 ةداهشل ار "عم هل وشد َلَظللا ىطتقع وه دأ.تافص صاالخالا

 هدايز ذاا,رابتعاب اهقن ةآرملا "نا 600 ( خلا ةفصلا ريغ 2 تك

 عج - نع تاذلل ليطنت وهو فك قاطملا يننلا ال ثودَحُلل مزلتسملا

 ' يمنا ف ظ :ابضحالا ف قوف 00 0 مهنع تدرو دقو تالاكلا

 “ ءاهلاو دجملاو ءاعلآو هلل دمللا تاب دس نم هش اك هيشمأاو لطعتلا نع

 يسن نع تاالامعتسالا رياسو ةيعدالاو تامحلا يفءام عيمشةيلعو

 اضخاذحاو < لدن الر لدا ةم وا“ هدزاب ”تافاكت < ةاجاملاو دنخمتلاو

 ا ا ا ا يول وكر نأ هلا ةضتط لقاع ةيطنرب ذل

 ا ا ا
 هولسانم نبا سفززع نقي كيكلور“عطقا كررشلا بيا وشو برقل ريجبوتلا

 نم كرلضي الف < تيردومللا لضفب قمل تفرع اذا تناو “عظفا هتيلبو
 يف ةئغرو“ نانسنالا بالا ا ل ا ا

 نا « نيلوقلا نيذه بابرا دحين ع اذآ كامرا 7 الاوحد لا

 كلع ءانياناف ادع نان “ نيعل 1 ى : ل امهيرتو تارثعلا هللاب يهل

 اههتدجوناو < هلضفو هْنع هناف كلذ ىلع هللا دمحاف < هلثعو هى لا اباصا:ناف

 < هياهاملاو للا :لازعم ل: قيزتودتسابك ةيفاشللا ا لسانا تلق خراؤتوسمأم

 دع امهاعو ها ص ل ل



 نجحسلا ,ىحاصإب ايل لقو ' ذي الا مذهه هك ريب سا وشلاد نم اصل
 الدرق نم نوما ل راك تسل ول سا ناس ل ل

 ظ هيلا مكملا نإ نا امانا ساهر كيال م مكئاباو مت نا اهومتسمس اها

 يه اهناف ( نوماعيال سانلا رثكأ نكلو هأأيا آلا 0 ا

 < متاوصلاو قملا نيمت لع ةلالدلا ترةياتلا» “< بالا اذه يف ةياهلا

 هناش * لج كنا نم هل امثا اندرا ام “ هلضفو هللا 5 تن دقق < هلك انه دعو

 " يشلك ىلع رداقو'دياز ملعب ال هتاذ نتن ءاشالاب ماع“ ةناظلس رهو

 ظ و * لعافو انداحتلاا ريصبو عمسل ال 6 هدياز ةردمتال

 اكطاناو انا مث ( نوكفءوت يناف وه لا هللال كبد هللا لذ ) ةساجيال

 "دعب نكسلو “ مارملا حاضيا يف هيلع ديزم ال اب  ماقملا اذهيف <.مالكلا
 ١ انادغ “ هليزؤح تاطونفو ناسح تاريخ اهرف “ هلئلج بلاطمو خاتم انه

 ضوصخ ناب وه © هلاشرلا هذه عضو نم « هلاصالابدّصقْلا ناش اهنع

 يناذلا ديحوتل 1 ءاَقم ف 0 هدامتعا ا ةماع ىلع بجي ام

 يدجا“ ةبورلا يف 0 نف 1 الا يف دحاو ىلاعت هنا.يلا يلاعغالا قفعلاو

 الو «تاودالاؤ ..ءازدالا. نم كيدي يدلك هف لاج ال <تاذلا

 ظ هناواحراخ الو هذ الو لامع تاقاملاو نم دايما هع اس

 م نسدفم 0 لسمج لكم هتطاسلو هتدحو يلع ف صنم ه 5 د ع

 هلك كلذ ليسو هاوس دا_يالاو دودحولا 1 ع يف رثاوم اي 32 حبق

 نمب,كل 0 دقو هتبنادحوو هدوجو بوجوب نيقلاو لوقلا نما نيش

 تنين مم: كلل انفاطاو افون” رغاهايتماو اق دغ ايم :ا- فق الا كفؤ لاعس
 يتلا ةثلثلا هتلدا قرظ نم ةياغ ىلا كاندقتساو كيعيو بيرقلك دبحوتلا
 ةفرعلاونيَقبلا جرادميف يقرتلات درا ول معن كدلعاهةيبطت ءافخ بسحاال



 ورا هس اس رسل كورا سك كل وص ا لالا

 ةلفاحملا وصالخالا دغبكلمف * ُهف رغملا ف رغنمجراعملا كات يف جو رعلاو

 < [هلح نم اهبلطو “ اهلها نم فرامملا كلت ةدافتسأبةس دما عيا رسل باد ىلع
 (نينسحملاعملهطا ناو 00 مهتيدهنلا:فاودهاج نيذلاو) نيمملاو قف وماوهدللاو

 تانلجبالا كلت 'ةصالخو لوصُللا كلت ةنسلف كيفوا اير ةينهأ انه يعمق
 هللا عئاضلا دوحوب نيقملاو ناغالا لا "نإ كلماعتدق“ امسح ضرع كنا كاذو

 لازنا ىلا هيف 0 مو هيلا ا هلوقع ةرورضبت دانا َوهيلع رشبلاعيابط ترطف كرما

 ملاعلايف ِتدِحَو ام لي كلذ ةيانملا ُْى بجو هلجا نم سل و لسرلا لايزال كتكلا

 قَح هب تح وا عناصلا ؛ تركتدا اذه كموي ىلا هقيلكلا ٠ ءدب قم جمالا نم, نما

 ١ ولاق 00 ناف نيبنُمولا رياسو تيك ىبتملا نم مائصالا ةدمعو نضرلاب نويعسطلا

 "يف قرت د ىلا يي ه اهناو ا حا اهتفيصحب هلت 00 ةوق توب

 ا ةرانعت ةوقلا كلت ن ع راعر لك وع هلت سماونو ةملتلمنيثا وق" ىل اع تاتناكلا

 ةكلاو ( هللا ,ناوقيل ضرالاو تاومسلا قاخ نم. هام لو ١ + هراشاب.اهيلاريشيو

 هتدادع ليبس يف تهاثو 1 هذ رعم قد رط يفتلِضاعا 1 هتوضو هقفحتب ملعلا دعي دابعلا

  ءاعدلاو هيلا ةبغرلاو ع ءانثلاو دما نم ع بجيو هل ىغني امذ تراحو ٠ هتعاطو

 لال ني تك دوار سدا ترفل« هتنخ قرأ باشا كمت نع تقود
 0- 4ك ةيدختالا 'لاقثا در عع يمت“ اهقعش راذتم ع لدتالو' رشلا ”لاوطعو
 تملا "نع تعفرت رتاذل كاردالا جوا ىلا جورعلا نع طحتتو.:هيلزألا داوطاب
 كاذب افون الا ىرتال ىهو هذه لاثماو لاثملاو ليثلاو هيشلاو ةباهتلاو ناكملاو

 نبع هقولك لاك نع ربما و ع هتحاس نع دعبلا ةدلجا نقف عوكل ان اع انيبنم

 وه ام ةفرعم ىلع 5 ورح سوفالاو كد نقكإ 0 يئدالا رجعو ع بجاولا نع نكمملا

 وا رشي نم هئائسي هريغ اًوعاطاو'اوذع كلذل اهئم بيرق وهام كازداو اه ا

 معا الهماو ما اوه ةعجارم دعب مث اه هراغ وا لكأا وكوا كالا ْؤا ناويخ: وا رجح

 مهسفنالاو اوده.» ع هقومسبم مدعلابو 1 قواسم هاشم 000 كلت ' نا 6 ُ مت ةلاومنو

 ىلا ارظنف قلز هلل ىلا اني لا مهديعتام اولاقف ع ارفك و اكرش اوعيشح هن ل راع

 ة+حرلاو ةيلزالا ةيانعلا تضق ديءولا كالهلاو كم كاكاو كلا , مهلاشتنا

 ودول بتكلا لازئاو ٠ [صضوالا بصنو اكد هك ةمعب و لسرلا لاسراب ةعساولا



 58 رشا نيب ديحوتلايف كرشلا بوُش نايرس

 هب قيليو هل يغبنيام مهوف رعيو ع هعاطلاو ةدابعلا قرطو ع ةفرغملا لبس ىلا سانلا

 مظتنيامو 1 از ملا ةاحتلاو « هداعسلا هب اموؤ < دجملاو ءابميلاو عدممهلاو ءاثثلا نم

 + ءاهلاو دهللإ سل نا"ةهلاثما هذه نم ضرفلا لسو عاب يشاع نر
 رءالا مجرب هبنلا .انناض مهل هنا مهني رعتو قاخلا ةلالداو ءاسينالا ةثعب نم رم

 نم أ ضرغلاو ع هلكءانعلا اماو 0 ةلم ايةداقثم ع هيلع ةروطتماو ف عقلخلاو

 نم هيلا مهسفناب نودتهي الو هيف نوكنتري ا للا مهداشراو قاخلا ةلالد وه كلذ

 هديجمو هلدحوت مهكر قعر مهبولق بارش ءاو عئاملا كلذ تانع مهميلعتو مهفيرعت

 هعاطل ايهل ًاصالخا ذامغالا دول نم .مهذاقتتساو كربلا بياَوُس نم دايعلا صياختو

 ناسنالا نتيقو زمثبلا م 1 ليو نكلو.ج : ةيدوبر |ايهل ادمحوت و ,هيدومعلاب هل. ادار فاو

 ا كرشلاب رش ىلا داق عب هلهجا ام ءررملل ًاسعتو + هرفكأ ام

 مهيلع قادص دقإو ) ع هتئاهرب عوطس عم نطش فتات ديحوتلا ةكرب ىلا بذجتي الو

 دا تح هبر تاقمأ ىسومهذام ب ( 0 مهياع هلامو هوعشاف 1 م

 عمئراضتلا كاع جي الا لا ىسع عفترا امو < الا ةولعخو هدعب نم لجعلاةموق

 يف هثما تفلتخا. د هبر .ءاقلل دم باغامو - انياو ايا اهتوغدو'؛ابروامودقا هللا
 'قيرف غزنو,غازو هضغب مهضعب هللا ناد مث ةماسو_ هوعزتناوهماقمااواهج موَقِفهَبِصو
 هباحصاؤ ايس نباك نورخآ لضو + بصاونلاو جيراوخلاك هللا ذاعم هكرشو هرفكملا
 نم هنع ضافتسا اك ص هلل لوسر هب هربخا ام اقاطا الاخ الا هولعح> ىّتح هيفاو اعف

 0 م ةفرعمو ( يلا ضغبمو كاع بحم نانثا كيف كلهي يبعاي ) هل هلرق

 تالا نم هج ةهعامال - ينم كنوقلل“ قد رداقرالتب ا هلعزيسلا ةماقتداو ما ع

 ) 9 ًايغازا ثيحانملا كلت ةّئاخ اهلمجا واهينتغا و هثقنلا هذه رب هتف (.نيعمجا سانلاو

 هلابال نا ) ةحاهش ىلع تانثل اب هيلع نيدفازولا نم اناعجيب ناؤ: كلو اعل مهقاجللا نسج يف
 لطب ةدايز ىلا سو 4 توك رشلا رك لد ىلا هل نيصلخس ىلإ 0٠0٠0 ا

 ىلاعت هللا ءأثشنا مذاقالا مسا ضرعتلا دنع يلاثلا ءزجلايف ةلاقلا هذه

 رسبت 6 يا 027 7 ال



 ١ ١ لدعلا يف (

 اب 1 .
 0 4هدس نيبف ةداع نم ري> ةعاس لدع

 ٠ 68 كتاثلا لضنلا' 89ج
 0 ف لالغلا وهةعتسا' قالا“ اطعاو ع اةلع يف يتلا عضو قع لدفلا ُُى 2

 سم راس اس ثماق لذدعاابو ع ةقلخ نيب هللا نازيم ِط

 00 6# امو هقبط ىلع مكمل ”لدعلا هه دج وا ثيح ضرآلا

 6 لوقا اذامو لدقلا ىلع ينثا ناسل , ياب,يردا ظ

 1 رتل ومما هبوجو ىلع قباطتو هفرش مظعب ةروارضلا'تضقام دعب

 فقوتي اف“ 0 هد د رهنا اهف “ لقعلاماكحا دراوت حصْوا نمزاص تح

 لكما ل حضن ام لب“ هل عضاو يلع الو هلم عراشلع

 حقو كاظلاةمذر -و يلا نسحو لدهلا بوجوب « اتسم 0 ظ

 ىوق .دوفنو. هيناينالا ةاحو “ ةيندملا حوز(لدعلا)و لضفاكدك ان ناودعلا

 عينا ؟ هيجل ٠١ داوم علطتم (:ندؤا ) ةكتنايطلا ام وعش *قارزتون“ ةكللمملا

 < ةنفرلاو ولتشملاو <هطبتلاو ةمقنملا و <هطاشلاو ةنطاسلاو “ همكم انوع
 ظ «يآلاو 0000 مالو ةينلاو هيلتل ووش انما و. فسم او ناوي او
 00000 ” لو هيعرلل ةياع ناو هيي وسلا ةحديفل ايكديب نسلاف قلباو

 «ةيابلاولاملاو “ مكشلياو مكحلاو <نملَملاو لبظلاو «دوتبلاوتايارااو
 ظ "لاق ( ليلا) « ميكملا كا مالو“ ميعزااو ذياقلاو “هيا ربا ارملاو

 ذولي هبو « 0 ل وبلا“ هْضِقَو هطن يف ماحلاو “ اددرا ىف ملل

 نيس قرشت هنمو < مورحملا قزري هنو < مولظملا فصتخي هيفو 6 رقفلا

 ادار لا انا ثنا لاو فقال يعل (لدسلا)) < مولملاو فرامل
 « ةوملأو ماما وه 1 لدعلا ( دانح الا ةوقو' داح الا ىوق ةيعرأأ نم



 دع لدملا ايازء يف

 هوظحااو ةرافمأاو 0 قدصلاو 1 ةورملاو ةفارلاو : ةوطسلاو ءاهللاو

 تباثلاو “< فوفصو شاجو“«فوتحو عرادمو <«فويسو عفادم (لدعلا
 ءاورااو يرااو « ءامهلاو عرزلا 4 (لدعلا)فولالا تابث هب ناو هلك

 لياضنلا|عينمو 4م , الا تل اتشمالفن 3 كدعلا ء 0 ا 0 ١

 قماسل عالطو ؛ ةياكلا“ فقر ” عاجو ' 0 ةلئمحترا !| ء 0 باحسو * هل

 ررحااوه ) لدعلا ) تاكربلا سيافمو “ ةاحلا سيماوت ) كدت ا علا

 نس ءادإ: ندهسلاو تلال "يفاسضأ ىف زكا رقلا-س تلا كلاس
 ماظلاو“ همارك لك جارعمو“ همالسلا ملش ( لدعلا ) كلاحأ !ماللظلاب ليللا
 ا عضصوم م م هتكربلا عينم ( نال ا تاللظ

 امثلاو ةهاعلا هيو يئشلا وه ماظلاو اقرااو ةداعسلل ! قرا وه (لدعلا (

 “ ةفخسلا حلا 0 تاحفتساو ' هفعضلا لودلا توق هل ( لاق (

 ديملاوأ 4و ردم ي'رياشلا تفلاتل" 0 هقو ره هلا ريغل إبلا الا كل مل تفرعو

 5 تلق “٠ لولا دعب ثهشو * هقإ رفلا ةفراخلا يه تناكو مكس

 تذاع هلا ١ كلا 1 ا هعضلا كحد 6 رو . لوفالا

 «< هلذلا د تزعو “ هجر < د را ك_عد “ هج رهنم 4 هاف رأ !او ةورثلاب

 ه.شحو تناكو َن 0 لا تكلا 2: ع ىشبا 51 انضااو م مواعلا ن 0 كلو

 هللادعبا ) ملظلا)و 0 يوك 71 تناكو ماعتلاو ملا 1 اهدعاوق تتسرو

 تءصلادعب ةئود كر < هزملادعب مالسالا لد حا هر < هزان دو“ هراد

 ىلع ىرج جام دادعتل ' قفاصحا قيطي الوفا ا! قلطنت 3 (هنلات) 0 ميظعو

 قداس نم قحلا "1 اهب يعاسم ع مج مك قابآ كادر يه وش كلم

 .ىدهلاقا أهدعا وق تطافايت تا ةعبنملا نيدلان وصح 4 ل “ ناعرو

 < مجا-ملا الس وطلاب مهل امد ن م اهوقسو “ مجامملاب أةوني يل 5 ايلا ن



 نا 7 الا 0 ونيف 9 7 ف ١٠4

 0 يتب ال اذانا 5 ينوأشو ىنورع عمدو < ينوجشو يرق

 رشنيو < هلها قحلا رم الاس لامألاو ينرشني لاقملاو < ينيحي
 ىناز و ينعدو <“ ىناش نع ياسا الو دا دع العلا

 امذاو كامالر ولأ لكم نا إو امفار كاملا لوعلا لغم نأ ملف

 19 لدملا ساكلا نيسب جاف ١ ضرالا يف ةفلح كانامح ١ دوادأر
 00000 1 نيو لدبلاب ليش با“ صرف لك" مظعا سعاالا ةالؤ

 ةميتحو ىوقتلا ني_ع وه لب ( ىوقدل برقا وه اوادعاف ) “< ناس الأف

 ندامم ٍضرالا رهظتو < تاكربلاب هيك ؟امسلا لد لدملابف < ناعالا

 ا رفوتي هبو < تابنا عريو “ تاناويحلا عترتو“ تاريخا نيازخ

 .ىرسكن يازخ يف دج * عدزلاومئيو < عرضلا رديف « ءاشإلا فعاضتتو
 00 ل اا رابجالا ضيف ناا وسخ طققت “ لداعلا ناو رشونإ
 < همقر اهعمو ةاونلا نم نوكيامربكماك ةبح هيف اودحو هوحتف لمو

 “ هءؤرأا ا 1 لوريل محا رتب يف نام تامر  ةيخ هده اهيفيوتكم
 هل رصع ناتسب ىلا ءاؤ « اظظلا هظكنيح هنع 00 1 دهشي كلذ لثمو
 011 كلل ىرش "اضم اهب حدقلا داق سايعلاب
 اهرصمف“ «ىرخا نمر عطب هما جيورخلا دارا الذ « هسفط ودجا رخيف ديزي

 'كلملا ُهنا فرعي ال لجرلاو كار اليلق اهاوام ناك ةكلملا ةرضمب

 هناسحاو هلدع نم هتداع ريغتبم ل مزع دق 0 يف كلملا لا لاذ

 اهفاصن او كولملا لدعنم ا فاس ردات ىلا را انس فرمتال انآق
 لاقةنا < لئاو لإ ولدعلايفرخاو ايلا د نع ىو ريامةحصدعبرال انه نم و

 اا اب امكلا نم بغا ودع لداعلا كلا انامز فت دلو اجهتم
 00 دل كل سس لا لسرا 7 كك سدوم ناطلسلا < نكمل



 ٠١ ناوكالاب ايعيبط لدعلا ريثات ْي

 لسير ميذكتو عن ذاصلل د وح عمرا عا لوط ١ ينام ١ الوسر

 لوسو مدلر ف كللملا سمان اعاوانميدصت عم رام الاراصق نحنو طياسولاو

 هذه عامتت ىتحكلا ءوس ن ءسيجاالهل لاق و.هانذاودب رقنادعت.هاقي اونآطلينلا

 انامزكلذ لع لوسرأا قبفءاهس رغلوصا نم معطقنت وءاهسشن نمورمشملا رجلا

 راصف.رادلادعيوةقرفلاو» داطتإلا ب ىمل نما ارا هات ءاومز دبع قاض

 وهانيفةرجشااكلث ان علقىلا لساايف٠ هراهتوهليل هراكفا لمعي هتقو رياسيف

 0 ءانكن وعز :ةيايبلا هذ نوعروو اعلا وهم.ظعت ده عمسذاكلذك

 ء.ءاهر اا صرالا لع تعقؤو ٠ اهرارقو اه وصا نم ا دق ةرحشلا

 نع باوج يت "ايف لا تحجن دقف يارش الئاق كلما ىلا لرعبيسا

 ةميظع ةرحش علقيف تيل ادت 0 مولظم ةمه هذه هل لّمف فهذا هل لاه

 .٠ همولظم ساناا نم ةعامج ممه نيملاظلا رامعا علق فق هك فيكف

 باررا هيا انددع 0 ٠ مايغلا لك وم< نيمولظملا ءاعدو

 جرم اف دعبال 10 لق ماظعلا كالفألا يف ٠ ١امسسالا

 قلاخلا ىلع مج لدعلام مكارداامولذعل !نانضرثلا ووحدصلا نعاذه نم رثكا

 يرخفلاب فورعملا ايطابط نبا ءاة ه ىهو ةدحاو ةصقامنم ئه كيفكيو 00

 يسوجملا ير اتتلازاخو < اله ن اطاسلاتف 1 هنأ نم ةيناطاسلا اد" الايمو سوملا هحيرات ُْ

 رالتتلاد الفا اا وضفا يا هنا قارعلا ءايلع ن 3 م ىدتسا قا رعا أ نا دادعب ينثولا

 اوفةوااوةيرصتتسملا يف املعلاا وعم ةفالؤخلا عاب ق ة>ااهياورب السا ملسملاناطاسلا ما لداعلا

 يدرب ريهشلادهاز ,أادداعلا ا 6 اك وايتفلا نعا ومجحأ» اتفتسالا ىلع

 ءامتكمالا ل وانت قارعلا م امتع امد اكو ارضاح«ضر»سواط نبا «يلع»نيدلا

 ةدارغ ال وفقوتاليهدعب مهبط 1 اءاءلا تعض وفل داعأ ا رفاكلا ليضفتبهيفدطخ عض وو

 كاملا قييديلعلا تا واصدهلوق وذ ن *مةملك عماوج نمتانب اككاديس نعيورامدعبكا ذيف

 ناعالا عمرو اب ةبالورفكلا عمل دعلاب

١ 



 ةقئاطتلا بسلا 24 دعا نا ا
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 ظ فضن را |نيب كاس ا ا 4 م

 ا ظ ا دس ةيئعسلاآلو هتطح نع ةيشجرخ 0 .دوصقملاو دصاملا نيب

 0 اضتملاةر ركملا سنل اوهفعاضتملاةنزاوتملا قوما ندوه 2-5
 ] 0 .هقا> يف لد 0 همظع و هاتغو» همي وةفطل 00

 ' مث هتاخءيث لك ىطعاو) اهاده 1 ا
 لدعلاب هتلماعم 3 ل م اذكف. ادحا كير 0 رالو ( ىذه

 ليصحتل الا وه امو. مهتقاطو مهعس هر مويلع هل ب ب امم حورحلاو
 ئ > 0 ع هعاط نع 0 راما |مهدادعتسا

 هلمع ةبثرم بسجن. هسفن يف ناسنالا لدع ىلع لدعلا ده عرشتيو

 مولعلا 0 حاغو اهحالص هيف ام ىلا لقعلا اهدشري ناب ٠ هسحو

 الاجسلا نع عفرتلاو. هلضاقلاةع ل1 ولطلب ناهتلا» . لناكلا همانلا
 اع العفو ا قلل ةمزالمو ٠ قدصلا ةموادمو . هلفاسلا ةممذلا

 - و ةتالع .اربحو نا را املاقو 00 المعو

 حلاصملا "ا حباقملاو نساحملانييعتا نم 0 يف نازيملاو

 مكلألا وه هنا تفرع دقف لّدعلا وه .راخفلاو ةعضلاو ٠ راضلاو عفانلاو .

 ١" نشضتلا قحف.: لوتملا هلعو رومالا هذه يف عجرملا هلا يذلا ٠ لدعلا

 0 أهدعس امو. اهيواسمو اهتساحم 3 اتلالدو اهداشرا٠ اه هلدعو هلع

 ةعحا رااوهيل لاعوجرا ل٠ هعم اهدعو اهلع ةمجيرا "را ايو : امقشلو

 هيلع دري ام م ىلع هل هماكحاب يي ةعواطملاو هل دايقنالاو

 ميك ياعندل نري اةماككملا 011 ميلعت ن :رع همولع تاي سما ةعا هتنحان ن

 كفانا ب حاصلا لصحو ٠ هلداغلا هته نلوم نيب تقف اذا
 ول 9 0 هتفظو نم هلع بجي ام لكما ماكو ٠ هلماعملا كلت



 ١ هلادعلا ىثارص ىلعا يف

 عيمج اهل تت دف ٠ ةلالدلا كلت ىلع , لاس هلا تدحاو ها

 قلما يلا ل ا 5 ا ا
 ًاريخو ٠ الداع ءكلموره الماك 1 ١ ناشنالا راص دقندتمح و. هلاحال

 ىه هذهو .. باك ربلاو عفتلا هنم | مني انوغو- تاريخا رد
 نع سال نم ىدحوإلا الا امال كلو هد 0

 . هدابع ىلع هتفالخ قحتساو ٠ هاضتراو يدنا ل هللا هراتخا

 ابابساو. المجو اليصافنتت قوقملا كلت ةفرعم ذأ . هدالب يف مالا ةيالوو
 هداعيمه امعم .حلصأالاو حلاصلاو .حجرأالاو اهنم حجاراازييقو ٠ اللعو

 لاوحالاو ةنمزالا بحجب يتالتسالاو .ستلاوروفراو ها
 عيمج راضحتساف» مداصتلاو عفادتلاو.محازتلاو ضراعتااو . باقتلاو ريغتلاو

 عساش ماقمو» .ريطخ ىم صو ٠ ريسع صا هب لمعلا نع الضف هس د

 هّللا نم ةحنم الا لصحت ال . هبترم عيفدو ةلزنم ميظعو ٠ عساو لاو

 يف صقنلا با وش فال و.لايكلايةداع مين|ةصخسا ..

 قلاخلل .قوقللا نم اح ملظي الو سخي ال داس ىتح : لاوقالاو لامفالا
 رومالا يف فرصتلا هللا لمح يذلا وه كاذو ٠ قرات ةاهندلا وأ

 هتعاط قلحلا ةماع لع حماو» هتنا 7 اندلاو نيدلا ةسايرو ٠ هتلافك

 ملظلا نغ هسمن هد هه ' دوا لج هل . كك امو٠ هتيالوو

 داهمت الا كلذ ا ةرخاو هتلاسر لعجي ثدح ملعا هل هللا و ل ةحلا دع هَ و

 ىلإ ةينطابلا ةفخلا ىناعملاو . هيناسفنلا تاكاملا نم ٠ هياياقلا كلتو

 تلد .دانلا ةفاع 0 ةضاسل اهماع ع اع علطي الو ند وذل اهدهاشتال

 ترص ةطيطلا ادا فعاد نيلي ام ماكل تلا

 هيسدق ةكلمسل هل ! ةطبار يه لب ٠ ٠ نيثتسعوا



 نقم ال لل

 تارتساامو تنقستساو:.تداصا ابلعاو ةمامالا ةقرفلا تلاق انه نمو

 هيلع نييعت نم ةقاطملا ةسايرااو . هماعلا ةيالولا كلت بحاصل دب ال هنا
 كلتيف هل كيرشاا وه ذ٠٠ رد يحولا بحاص نم ضروا 4 0

 ارسوةينالعهيلع علّطملاو : اربخ هب طحملاو .هلزنم هئم لمالا ن1

 ةمحر أاهذه باب مهنود كلو سلا مد قلخلا ىلع تناف اذا مث

 بجو. اهأ انكي مهذم يفءزاي لب حجريو ٠ اهنايب رسعي لب لوطي بابسأل
 هب ةيشالاف ةلماالاو الدع هللا برقالاف < 0 هع "3 ىلع ع نأ

 ةطاسلا قاطن عّسْناو . ةرامالاو ةيالولا عاب 1
 يدرس را يان اس هر دل ا عر

 01 ال لوا لل هنن لع هتيأل ون ادنلل ةنالو ل وإذ“
 رادقملاكلذبلدعلاىلاحاتحم وهو . هلالّمتساو هدارفنال هتيحالصو ٠ هلاك .

 ليصحتو .هشاعموهداعم حالصال ابلط .رابتعالاو لّعلا ةريسب اهيف ريسلاو
 شام الاودلاك ةب عسّنيو ٠ هلاح هب ١ مظتني امو . هشابرو هتورث ىلا هدوقيام

 ىضوف هلاوحاو ٠ اضمن هماربا ناكو ٠ يدر لاخلا ف ف و داعو ٠ ىلو شع ِف

 مولمج نمم“هسرعوهلهاوهدالوا ىلع هتيالو .هسفن ىلع ةيالولادعب مث
 هتماصلا تاناودملا ىّتح ٠ هتباعر تك مهعدوتساو .هتراالو تحت هللا

 . هتباثلاريغو ةتباثلا لاومالار ياسو راّءلا لب ٠ هتبانلا عورزلاو راحشالاو
 . هبشا< كلذ ١ لكب هنادسدهللا و ام رأالاو ودق ٠ هعاق اد يدا سس ن و

 ب و .4 أدعبهلمأ هدو ٠ .هلحيفاهنم | ين 0 عضي تح“ هللا طفو اهنعهلداسو

 هتنءوم نممزاي امو هم موميودت 0

 لعهيال لاس ف نانالا ف "تسع لاددلا ادع ادمعل اذكه و

 مهفانصا و٠ مبلض فت يف سانل ا تاقبطرئاس نم . هباتكلاوةقانلا نم 4 02000



 ١٠م لدعلا ىلا ةسلستملا بتارملا عيمج ةجاح يف

 ءارزولاك“ هلملاوءعرشلابتارمو: ةلودلاوةموكملا صانم نم ٠ مهلزانمو
 باّتكلااو «مالقالاءارءاو“ مالسالا خو.شو « ةالوااو ةاضقااو ءارمالاو
 لماحو“قياطملاو س وا 0 رف  قلابق اف. ش ويلا ءامعزو باحجم ا و

 ةيابلاوجا را لهاو < قراهملاو مالقالا مهيدياب نمو «قراوبلاوتايارأا

 تانود ءاضنو « اهئانماو لاودألا تود نازذ>و “ هيارلاو نول عفدو

 تاناوملاوباودلاما دخو“ تاداسل ا وديا | ىت>ىلب ال“ اهثامعزو فرعا

 .هتالماعم عممج يفهاعجيانا زيهو“هلعةيال ولاول نم يف الدعءالءوه عمل ناف
 تاموكملاو ثصانملا يف “ تاماقملاو يقازملا دعاصتن لازتالو «هنيع نيب

 ريرسأاو جاتلا بحاص“ ميم سا يمتتت ىتح < تايالوااو ةرامالاو .

 حمطم كاهن ( يلالحلا مالسالا لعو ) يلاعلا بابلاو “ ريطخلا فرشلاو
 « ةماكلا ةلادعلا روهظ عقوتو « راكفالاو ءارالا حرسمو «راظنالا
 هلضافلا ءار الا دودص برنو

 هكلام حال ىف هتام رع رك و ىف لدعلاب راسك لم نمامو#

 هتكلمم لها لماعو “ هاياحس نسحاب هاياعر ىعرو < هكلف ىفرينلا ىرجي
 راسو «هتريشعوهموقو . هتمأ-و هداوبهقافشامهلع قفشاو٠ ةتفارو هربب

 هلاوقا ٠ ةلادعلاو قملا ىلع قبطو هتي رس يف فيرشلا يرسلا ةريس مهف

 ةكلمملاكلت ىرتال كن !.ريبخ لثمكبتيال و. ريشبهنعكلاثأ و الا.هلامفاو
 ئرجاو « اهفيق راآو ةدانسلا حو لدتلاب اكلم ثيدقو الا هريس ع
 هنا ما عيمج عابط ةلداعلا هتريسب لدعلا ىلععيطو ٠ اهيراج يفةاملانويع
 لاكو ٠ هئانماو هنا زخ رياسءاوها ةنامالاو قدصلا ىلع عمجو ٠ هئادزوو

 عودز هتّيعر ريامض يف عرزو . هئالكوو هبا ون ةفاكل صولخلاو ةحيصنلا
 مهداقو . داقنالاو هلةعاطلا روذب مهبولق حاولا يفرثنو . داحتالاو ءاخالا



 لدعلا 9 تاقبطل 0 0

 لع قفاوتي ذا نيحو 2< داع 7-00 لييس ىلا ىوهلاو ةحملا ناطشاب

 ل )ا هبةلم عاجلا موزا ل 00 كا سيؤول ,ليدعل ديلا

 يرسأا هناون 34 , لصاو رو ٠ ةعرأاو كلملا هنازيع لماعتيو ٠ سودا

 حابشالا ل شيت ٠ حاو االاو 0 ا هد ىونللا

 اسفنو ةاح لبال ا 00 نيرا وابو ةعراد دوعت ىتح“ حاورالاو

 0 نسا قالا را نوكي ثيح كاف سحو !رب دم المع ليال
 00 ىلعةاش سأ رواة اش مسج ىلع لمج س أ ركأل“اهباطم سأرا|
 علاطلاو يسلافرشلاو « ا اع اتم كلتلا( ٍنمةفصل اكلت نعلاحلا

 ىنسملااومهداعسلاو يقرلاودلخملا ركل“ لل رك يووم
 ظ + لالا هعفرلاو ولعلاو « ةمئملاو ةزملاو “ ةدايزلاو هللا ن

 مجعلاو اهل برعلاع وضخ“ ممألاو كلاملا ن اعذاو < هوطس لاو حوطم 9

 ةدضاع امملاو ةرزاوملا ىلع امصلا ناوخا ةشيع “ افولاو قدصلا ىلع شعلاو

 ةورث يف“ هنواعملاوةاخاو او“ هنزاوملاو ةاو ابملاو « هدعاسملاو ةرواشملاو

 ظ ا ةلا كلذ يف هللا انا الحا هرهاز ةمعنو < هرهاق ةوقو < هرهاب

 روبظ هلا هن ناب وا < قيشرلا نصغلا كلذ اندهشاف ةتني هفطاب "0
 هدجيواهفرعي نم 0 لو © ةدحلو هفضا يناف قيرولا ىصعلا كلذ

 فجصلا .و تو < هراكذتب عمساو ' ا راب اراولا ا

 هرأثا .ن نم اًميش,قفأ يف ىرا الو “ ا ا لع

 5 .دقلا 3 رشف ىف مالسالا هلا امو .كئابا لدعو كبهذم لادتعاوال

 ] ل ل اي انامزا ةرحه ا ارا لا علا

 دقو ها و اناودعو | ءلظل اامعالل عابطلا تااجماو نانطو ىهع هب

 باند ”نورمألاو و 'ةيداضاعابس نوبلثنما داضو - اناوخا هلضفب هللا ماج



 "اال . .لدعلاب لمعلا كرت راثآ

 از يح يقال عياتك دا نضانالا لئالا ١15 شرار
 هلع هللا معن باس و“ هخاق وقح مه" ةيخارتو هزحع ياعم ود 0

 تمار ١ نق كيمو وف 20 ناىف ي هسلاو «هيداباو

 الا لهملا 5 دعب تدحو أ مهتولف ندكلل عشك ولو امو اشد د١

 ناسا همم اةالاخا ذاب فيولا ال مهاوحا تاون ولو انش ا

 | ناوي>ملاق باقل او ناسا ةروصةروصلاف ٠ اضعد اهبطعد سرتفي ٠ ةيشحو

 تايداضلا ش وحولاك اوناك مهتيل لب ٠ تانا ولأ عابطب مب ممكل اوال

 ايدتألو هيمحااو ةريغلا هعون ءانبا ىلع ةذخاتال نم امفدحتال كناف

 هيخنسلا طباور و هيسنجلا فطاوع هسنج ءاننا ىلع هفطعتال نم ليلا 1

 8 :ناوخأوا وانسنج ءاننا لع الا سيل ءانناو دعو انئالب دشاقلا مصعزمألا ا
 ض اناع ا طع 5 0 ك1 تندلا ناو 8

 عابطلا ف هرمالحضتساو < مكجتتسا وسومنلا ىف ءايعلاءادلا اذه بهاذا
 هلع تسرّو “« زاغملا 212 فبشو ”الوذأ يردد هلق 2 © مظعتساو

 ع ا املا ا و يكد ىلع بعص ةلاحم الق راكلا

 ل دينا رسما تاكا داو و رذعت لب تملا نم هتلازآ هنكف
 ارفىرتناريصبتنمتسا اذا  ةبلاظم تلاط ناو نسينا

 وو لهخأو "اعرف كتل لوصا يف عرج ىتح ل ماكاو

 يلا ةقوسلا نم < قامشلا اذ هللا تاسلاو كو اون د 000
 قامعالا يف و قائنلاو ردغلا قوتم .قافن ألا جاتو ١ قانعألا

 كلملا بلقو ٠ مشنأ 0 0 را بح قورلاو

 نيم ري كتل ان اذ بجتحاو لقتعا ىتحلقعلاو ٠ تاقنا ين
 1 و ٠ 3 ف 017 اهيعتشت فو عدس | ٠ ناقمأ || ا دنعو



 قولا ءادا لدعلا ةقيقح نا يف ١١

 آو - روسفلا كلت نإ داملاو ايسرتفت لب ال « رشا وكل |ناقفلا
 اهئادو نم ةصرفلا زاهتنال اهناف . روس فلا اهيلع ناك ولو هللا ظفح اذا
 . الاوزل اما دهجمت كغنت ال يهو . اهنابقرو اهنويعب اهيلع ترادتسا دقو

 هرقل ا تالا نماحلا يدبت ام اهن رئي الف, اهلالقتسا فرش باهذل :

 ظ هشاشحلاو قمرلا نم اهف تقبا ام عازتنال ألا ي

 17 ةصرفاموب كننم ىار اذا ةملأسم ىدبا ناو ودعلا 95

 ثيولدعلا ءاول رشن يف. دقمااو لاا لها دهملاو دملا لذبلف
 ىلع اهئارما نم و نم عابطب لدعلاىلا لدعتنادهجتا و.كلاملا يف هح ور

 ضراللا ىف ملاظلا ناف .هئانب سانم هعاقب ولو هعطقتلف اآلاو . كلذ فالخ

 00000 1 نق نيج هقالع ربع اذأ همطق نينا يف دسافلا وضفلاك
 بوعشلا مثلت هبو ٠نارمعلاو ةدامسلا سومانو ٠ ناطوالا ةأمحلا وه

 0000001 لو .هكلملا ىوتتو . ةكطملا همستو : تولقلا:فلأتتو
 000000 0 سامو فاحجالاو لملا كرتو قوقل ءاذا كوس تفرع
 نتماام بابلا اذه يف بالللاو لدعلا نا زيمو * فاصنالاوةنزاوملا نم

 لآو ديس ةنخأ دعي وه نمو ه . أعلا يفلاع يسايسلدعا .هلصفتوهئاس

 نمالمج افرك ذ. ةطخ يف . نيدلاو اندلا بوسعيو نيدحوملا ماما ٠ مدا

 ال 0 م رخآلا ىلع لك قوحي٠ ءارمالاو كولملا لع ةعرأال قومح

 0000و نما نيناوقو . طسقلا يناوم ايف بضنو ٠ الءوهو
 ىهو٠ ةسايرلا ةمرأ هيلا لاا ىلا ع نم بع بجي أملصافتو ٠ ةساسلا ِف

 هانكذأ ذأمعيمجو .٠ عطاسلا « هتغالب خبن*تاياو .عماوجلا هبطخ ىدحا
 وهامهتاكربدياوعوهتارمو هدياوفو لدعلا لع ثحلا نم لصفلا اذه يف
 000 اطفال ل لثاأل اهتاسيق نم ةمه لبال اتا نومة إلا



 ١١١ ةالوااىلع ةيعرااو ةيعراا ىلعةالولا قوقحيف مالسأاا هيلع ةتبطخيف

 ص» اهلوايف لوقي ىتا |نينصباهبطخ ىتلاهتبطخ يهوالأ اهضور نم كعءص

 نم يلع مكلو ٠ ك ردا ةيالوب اح مكيلع يل هللا لعج دف دعب اما
 اهتيْضاو ٠ فصاوتلا يفءايشالا عسوا ,قملاف ٠ مكياع يل يذلا لثم قملا
 هلأ رجا ادحلال' فراك وأ و "ل: قر الإ او جوال هاقاالو

 هدا 0 هنردم] ةماخن ودهناحس هلل اصااخ كلذ ناكل هيلع يري الو ْ

 لع هود لعج ! < ٠ هاتف 6 هلع ترح أم 131 ْف هلدعلو :

 1 ول و هنم الصمت تأ وثلا ةمعازم هلع مه ء١ازج لعخ وه وعطي نا داعلا

 صضعل أيضرتفا اةووح هقودح نه هنأ >ح همس لعج 3 هاها كد ا ند 5 5

 يا صور ١ اضع بجوز 9 اههوجو ْف * ود اك 5 ذيع ٠ صعد لع بي

 قوقملا للك 0 هنأ دج ممل ضرتؤا أم ملظعاو ٠ صضعس لإ عب ب جوتن

 0 رذ'ة كتارف ؛ يلا واالع حرا هيلوؤس ه.عرأا لعيلاو || 00
َّ 

 لا ةع رلا حاصت تسيل ٠ مهيدل أ زعو ٠ مهتغلال اماظن لك ؛نن نكعل

 ع 1ث اذاف . هعرأا ةهاقتساب لإ ةالوأا حاصت الو . ةالوأ || حالضب

 ا ةو مهد ق منعنا ء”'ابقح اهلا يلاو | يةرأاك هدم يلاذؤلا خلا

 كلذب حأمف . نئسلا 85 لغ ترجو ؛ لدملا ملاغم كلدتعاو نيذلا

 ةيعرا|تئلغ اذاو . ءادعالا عماطت تسئيو ٠ هلودلاءاقب يف غمط و نادوْلا

 ملاعم ترهظو . ةماكسلا كلاانه تفاتخا . ةتيعرب يلاولا فحجاو * !بيلاو
 قرد ةياحصعا ١ جاع ت١

 .قح ميظعل شحوتسي رمال ا رثكو: و ٠ ماكحالا تلطع :
 ايلا ا مل اب وترا 1ث اانهف . لبق لطاب ميظعل الو ٠ .لطع

 01 هدعد نم مذ كا جسما زول ةروكقل هشنن تصو ىف "نص" لاق“ نا

 ل ايل مهب ني نا سانلا يجلابص دنع ةالولا تالاح فغشا نم
١ © 



 عضاوتلاولدعلا ن ٠ .مهماقم نايبوهيلع هسند قاعت امف ئ ١١

 ىف مكلظ ْف لاجترركي سك ركل لع مهرما عضوي و

 كلذ شبان 16 ولوكلذكهللادمجم تسلو ٠٠ ءانثلا عامتساو. ءا مالا مع

 ارك ايان عا ايل د|تيلع فاطم تزاطاطملا هك ع
 يجارخال ٠ 15 ليمجي يلعا ونثت الف.ءالبلادعب . ءانثلا سالا لجتسا اه عبو

 ضيارفو ٠ اهئادأ قب غرفا ل قروقح يف ةيقتلا نم يع هللا ىلا يسفن

 ينما وظفحتتالو ٠ هربابجلا هب ملكت ام ينوملكت الف,« اهئاضما, نم دبال

 يناوت الو٠ ةعئاصملاب ينوطلاختالو ٠ هردايلا لها دنع هب لمس لا ع

 ندا للا نم ةنراف:ىبيفعل ماظعا سائلا الويل لق قح يف الاقثتسا

 "كن الفلقثا هيلع 8 0 هيلع ض رعي تسل دا 1 هردلا اع 5

 يطخا نا قوفب يسفنيف تب ىناق ..لدعيب ةدوشمفإ ٠ قي ةلامم نع

 ىن٠ هب كلما وهاميمسفن نم هللا فكي نا ألا ٠ ىلعف ي نم كلذ نما الو
 نقرر تالف الاجر اتيت سهنرمغ بدخل تل اذا ىلع دبع متناو انا اناف
 ىدهلاب ةلالضلا دعي انادباف هنلع انحاصاام ىلا هنف انك امم انجرخاو انسفنا

 نم ةاناز ةرانتس الاف. ف رشعلا اندر اما ئهتنا حيمغلا دعب ةريصبلا اناطعاو

 هتماماو هتمصعب مصتمملا هتيالو لبك ا ارتب لوي « هفيرثلا ةطخلا هذه

 وا لعق وا لوق يف. ؟ىطخي نا اود ا ولك وعدل 9 لج هللا تاما

 َن ةشتيملاةيمامالا اهب لوقت ىلا !ِ ةمصعأا ه كةحعئم اهكلذ ريع وا ريبدت وا يأر

 كلع روش ٠ هح رص كلذب م ى ميال ٠ ةححص 8 ىلع

 نأ قوفب ت سا يناذ هيأ ومب 38 0 ءاش نا»اهل يف | يأ اا هز ا آلا

 ناعدالاو: فارتع لا | متماسي رق وه م مدعي أمو امليق ام انزودو يطخا

 هيلعنكومورغبلا قعحصيام عب -_ 5 حصي ا اممزاولو ةيرب شدلاب

 ةميبطو ٠ رشيو ناسنا هنا ثيح نم.يتاذلا ناكمالاب نايسنلاو أطغلا



 ١١ ةمصعأاب اهضعد ق واعتي ةمطخا ت أردف 6 تايرظن

 ديدشلاديكانلاوةغلابملاديري «ع”وهفر ومالا كلت يضتقت اهتاذب .ناسفاإلا
 ىضقو هقح فَ .هولالا ىع او ن4 ىلع 1 دعو ”ةياذعنا هنا كتلافطكا

 ءايشالا ضغبا نم ٠ ةيدرلا ةلامملا هذه تناك ثحو ٠ هنأش يف ةدويرلا

 دهتجاونايبلا يف دج كلذلف.ةردوبعلاو هللاب ةفرعملا نم هيف وهام سمح هلا

 انمزاؤل نفت | عرلذاو. ةنزعملا+ةملططلا هنا وتفس ا دال وحلا !باكااو
 تمياقتلا نمفاهزؤيغو نانسنلاوأطخلا نال دتسو»# هنفولخبماو-اطخلات ةفأكعا,
 همصعتو هللا هذ دسي نا الا“ همزال هريغك هل

 يف هتدهاجمو هل هتعاطو هلل هتيدوع ةدش نم معن لوثت ةفامالاو +“

 ا“ هلو هيداو ٠ ري دلل مد كل ا ىوه هتفلاخو هلثس

 قؤرتاملعلو .ةزبكألا واشلا قه اَهلاوحو' تينانلا دات رواق اياكم
 نيب يتلا كسفن كودع ىدعا هلوق نم ٠ كيلع لت دق «س» يلا ن ع

 هيلع تلبج امو ٠ اهئالبو اهركم ةدش فرعو «ع» اهفرع ذمو . كبدنج
 ناكف. َقافتملااه رش نمدللاب مصتعا.اهئاوهاوابتا وهشب صقنلا نم هتبلتجاو
 صقنا| نم لدبف ٠ اهعاطا !هو هسفن هتعاطاكلذ دئعو . مصاع ريخ هل هلل
 «مامالاب اذا صتختال ةمصعلا هذه نأب لوقلاو . اهعابط لايكلا ىصقأب
 ةتيَمح نيا نكلو ممن انلق «مانالا نم دحاولك ىف لصحت نا حلصي لب

 ىتح هياع ةماركلاو هللا ىلا ءاجتلالا نياو . همصعلا ثعبي ىتح ماصتعالا
 كوصخ نم ىقانآإل انا: لع + ةمنشلا كاتو انما
 نيضلخملا ةتايلواو . نلماكتلا هلا داع نم كك ةن.ااذو شلك
 هنتعتلا * ركأاو ةيع مهنكل و نيموصعم اوناك ناو مهنا لوقت انكاو
 امد ل عفد ضرفلا اهاوهللا ءاشناهلحمملا لوك وم كلذ قيقحتو

 دعك لذ ذ ىلع ابامحو همصعلاب لوقا ةدطخلا تارّمف ضعب ةافاثه نَم رظنلا



 1 : 00 آ :
 يارلاب دادمتسالا كرثو ةرواشأا نمسح الالك

 هتع صيخالام هللا ءاشنا قأيساك هتعيصع بوجو ىلع يمطقلا ليلدلا.مايق

 كلت كمي“ع» هلوق ىرت الا مالكلا ر هاظ نع ديعب ريغ هسفن فنا لع

 حيرصلاكهناذ (خلاهريغ برال برا نوكوام دبع عئاو انا امئاو) تارمفلا

 ةكراشملاال ل هلك ةيدلو وعلا ىف مه :كراشم تايثارددا ريفر نان

 2ك اذه رضا !لادا سحب الة عيبطلا ناصإ يوجب ءاهبلاو احا يف

 رءالاةالورياسأ بيرل* :لاو ميلعتلا ةدئاف نه تالكلا | هن يفأ 7 ىلا افا هه

 ةقنالاو مزبعجلا انجو ىوهلاو رخفلاو يك رعبا 0 امحيال يك هدعب . نم

 قح ىف ةلدغل او أ أملا ققرطت ماجا نع٠» عهمتااب 5 انامتلاو عفرتلاو

 مهتاوهش كتيدحتل كفيريصتلا ف نسعي يان ُْف تا مسدق مهسقنا

 “ همضاعل اةكلملاكلتن ؟ ازاوعإو“ ةمر للا ةوئشنل تللقو طول / توم مجلد

 ةعاسلا ف موشح ف زياح اطال ةيراشبلا ةعييط لصا لع 0 مهذا

 يودل مهتعجأ رم امحاكوةكلمملاحالصلا أباط تجاوف : لعمل 4 70 ا يا

 4 هحصنلاو نيدلاو هعزعلاو داو 6 ةعوقلا ءاراللاو ةهفتسملا تانلالا

 فؤوقؤو < ماك>او' لحؤ « مارباو' ضقن لك ف < .هحيدصلا ضارغالاو

 مهرماو رمالا ْف مهرواشو / اريبطت ندا نم ةتب لهاو يا يذلا

 ةعجار منع < لجبملا هببح ءانغتسا “< لجسملا مولعملا نمو ( ىدوش منيب

 الومدقم ولعلا نم يثٍف مه نيل“ يدا و - رع مه م هدباحصأو ةموق

 «عجارو ب هاذهيلانيمالا حورااو<عداص نيبملايحولاب وهو فيك« يدايا

  ناكملا نم ةراملا هعسش الاعع ىنغتساو كلذ لك نع ىنكتسادق لبال

 ألا كلذي هرما اف. ىندا وا نيسوق باق ماّممو < ىنسملا ةازنملاو نيكملا



 ١١7 أهدداوفو ةرواشبأا ىلا ةجاطا سس

 ننطالزسلاو ةزلمالا ةالو لكأمو < دادسلااومزما ىلع مهتئالذو «دابعلا يلعتل
 : يش ىلا ةج الارض اذاو<نينموملاريما ليك فياخ لك الو“ نيكملاع انما كلذب
 صقنلا نم« هيلع ننام ىلع نو «هيلاانتجاح مظعا اف<لماكتلا. ينغلاوه نم

 انه نا لغات ن وهدلابقاوعو رومالا قياقح لبن نعفمضلاو دوصقلاو

 يوذمولع نابل وهن انك ناو ١" يهو <ىرحاركذلاباملعا ةيزمو<ىرخاةدياف

 مِمج هناي ل وقتال ًمكلو<هيررشبلا ميلاعتلاةقيرط ىلا ةجاتحح ريغكهبن دله مصعلا
 قرطل انج طاب قرح لمانس ينك ضن لس ريكي
 <ماركلاةكشاملاةرواحيو «مانملاواي ورلاو«ماحلالا والثم حولا ىهوهفراعتلا

 ةمدغا رس قارطلا دباب وكت نا دال نكل ويفايبادعدصتلا سلام كلف زرغو
 ةكشلمملا ريبدتب قامتيامصوضخ .يف < همالا ءارظما مهسضنا يصولاوا "يبا

 اذمعل ا 0000 اليات كش و“ هميملاا,مياقوو تاسايسلا نم

 بحاص هدقتنيو مهدحا ناسل ىلع باوصلا قليفعاتجالا كلذ يفةكربااو
 لاكلاو ةوقلانمهللاهاطعاامو هزيبقةحص وهسدد ةوقب ةرهرالا وةبال ولا

 ههشت قرط دحاهيلعءار ل نطو عطلاب ف ' هيرجي رج ودب كيتو ' هضمي و هدقق

 ىلع هفي رش اتيان هلق ناذه لعو امههريغو ماهلالاو يح ->ولاكباوصلل هتباصاو

 اهدصاةمدحا وهناك ناو ميلعتلا ف رص ىلع لما, رص>::ال واهتةيقحواه رهاظ

 فوخالوإ ومالسالا .س [ساديلع يبيدلاه : !اتلاوعاةحالادياوفدحااذهو

 !نم» ئنللو نعاووراع ةراش اذلادملا لم او * مالكلا ضعبهيفا :طسلةلاطالا

 (ألملا لع ينها عمتجت الهلوقو ةعاملا عمهللادي) هلوقنومضم نم حص نا

 هلاع مقاوم غابتاديب وجووا“عامتجالاوقافتالا لضف ىلع لديامكلذلاثما و

 اهقاذنا ةحن وتو ابا عج ايقمإلا د "العدو ىهلكناشلا نكلو«عاجألا

 .“ انعاخا ىوعد نم عقوام ىلع اهيناعا



 رثشالا كلام ىلا )ع١ كي ارككاذ ١4

 تايرازو كؤاملا عيمج ىلع مزاي ا#م ةفيرشلا ةبطخلا كلت نا ضرغلاو

 ناسا مل وردم لاما نوؤاسبادوو اهوذختي لال ءاالا ةالوو لودلا

 ف أهتمعسواو“ مه 0 يصاون يف ةرطو“ مه ” اللخيس هانج يف ةرغ اهولم#و

 لك ةلماعمو مهفالتخا ىلع كراع ا تاّئطْنيب 55 000 ةودملا ليضانت

 ماكحالا نم هبخاصل اهنمالك مزايامو “ اياعرااو كواملا نمرخ هلا عمدحاو

 ةحاص ىلاهدهعيذلا “ليطتسملا لصفملا 4 و ليلجلا هباتك وه“ ان ا اعلا و

 < الو هئامل اوا قثواو“ هتافثو هيافتطأ صخالب «هلووهبااوو“ هر 000

 هنع ءاخلافشاكو“ بورا سراف“ هناوءانيعوهشويج ميعذو «“ هناسرفدناق

 زبكالا ةناوضربمثلاهدمغترتشالا ثراملا نبا"كلام»رهشملا ىبرلا“توركلاو
 . ٍقرلاقياقدو «ندملاةساسةف رعمدارا نمهيلا عج ريلفرصم للعال اوهلسرا نيح

 م اولدملانيزاوعذخالاو“ ف رشلاو نارمعلا بابساو؟ندمتلاو

 ايسلاورباكالا وكاسملاو تاجملاو باتكلااوءارمالاو ءارزولا نمسانلاعيمج
 هلم فارثالا ةلماعمو“عياضبلا بايراولامعلاوكعيانصلاو فركا لهاو

 . يدادالا ذوفنلا نم كلذ ريغ ىلا. للملا رياسو تاتكلا لها نمنيدهاعملاو
 . ةحلسالاودنملاو ٠ يعاذصلا لمعلاو ٠ يعادؤلالمعملاو . يراجتلاحورلاو .

 سفئلاو .لئثوملاو :دملاةفرعمو ٠ لنملاو ااه نابنتاو .ةحنحالاولاقلاو

 ا نيرقلاوبحاصا! نم ٠ نيشيو نيزياموءاهلادتعاواهر وجو » ءاناكو
 كلذ كرذ لكارأ الاهتسجم كالط ضو: هيغل ءالاغ الا وسو ه داعم اظع نق كلاذ

 2ي :فانورم و.هنازيم وهلاكت لدعا اوطسمل أبىصن و.هناباو ع* هحض وادق

 ال_صاافتهن , ماقومالمعو املعهب ص تخا امم كلذ "مكر. هلاودئمقاسافو» ,ةاوفهل

 لتصافترياسو٠ هتدبع يف نساحملا دهاعم عيمجد دررمأ ١اكل اذعجا اكل و

 .هبثكو ةدوبع زياس ىلع جيهنلا كلذيف فطعام.هتامجيف ق وقطاولدعلا



 و

 ا 6 ةثلث لوصا ىلاءابعاعراو ,ةماع'قاؤتطا ركذ يف

 ةحاصفلا زعم نمو. سمجاعالا مولعلا نمكلانه ىرتسف“ لابني وهاباصوو

 مكحلاوةيس ايدل ءاكج الا نمر“ سيبالا لهذيو بابلالا ريجي ام ةغالبلاو
 3 دن نمت غرفو» هابتءجا رهنمك رطو تضقاذامث بل اسالا سيارغةيملالا

 لصو كانه نقف.مئالابةز زءلا ال٠ ملعلا وةف رعملا برطةزهكتد>او.اهتعلاطمو

 لدعا الف لداعلا )| مامالا وه اذه م 00 هلل ىلا لوتباو» .هيلعئرابودزوملسو

 نيو عدخوا ةوادعؤدلا عمد الامو» عيني ها 50 ا اف.هملا الا هنع

 نكلو.كعمس مالكلا لوطياا:.عتادق.كءبطو كتي رق فاضنالا لعهللا عبط
 .كونع هللاكافاع اندئماف . كمذنو كتحصن الا كلذياندصقام انادللا دهشل

 قيس ام ةصالخو . ماقملا ةكلذف كاهو . كوفص انل لذباو كردك لخو

 ءارحاو ٠ هئيزاوم ةماقاو لدعلاب فاصتالا نا لوقتف + مالكلا هلدال
 داك ةريثك يهو قوّدحلا ةفرعم لع فوقوم ٠ هتيناوق لامعتساو هلوصا

 اهعاونا نيا ٠ بايبال و'اهترثك لع اهكيلو رمحالو ىصختم ال نإ
 اهنعقوةحلا نم ءيشجرخميالو (لوصا ةثالث) يف ةيلك ميردنت ٠ اهفانصاو

 نارخ 6 نوح : , يت !قوقحلا«“لوالا»لوّملا ةدورضد

 قلاكلا نيبو: هنيبام *ىناثلا» هسأرب لصا وهو تفرع اى هيلع ناعرقتي

 لدعلا ةطياض ىلا راشادقو .قولخملا نيبو هنبام «ثااثلا» قولا نم

 اف ةيهلالا ميلامتلاب مّلمملاو ٠ ينابرلا حاملا كلذاهنم ٍدحاو لك يف هتيلكو
 7000 ف ٍدحاو لك ةطياض يف هتادكو . يناثلاو "لوألا ملعملا
 الك اف عنمن نأ لو ياحي ريق ؟ ايف .كف اهاَقأ نع رصقميو . اه صح نع هاا

 'ةلعب اضف يدهن لمسلا حريك تذا < سدس نك ىتدتن اس .لصا
 يذلا دبعلااهب فضي حبنا بظخ: ئدجا ىف «ع» هركذام لوألا يف ؛لدعلا
 مزاا دق يذلا < هسدق ةريظح يف نيبردملا نم هلعجو < هبضن ىلع هللا هنأعا



 لوالا قطا ةطئاض ٠ بر ا

 لمعتو: قمل“ فصري هسفن نع ىوهلا ٍق هلدع لوا ناكف لدعلا همضن

 تارلظ حابصم وبفءاه دصق ةيلاة اشم الوكاهما لا ةباغ مخلل عديال < هب

 اكن و٠ مهن لوقي ٠ تاولفلبلد ٠ تاليضءم عافد + تناوش فادك

 لوقي * هضراداتواو'٠ هتيد نداغم نموهف ٠ هصلختساةهلل صاخادق ٠ ملسيف

 سفنلا يف لدعلا ل واىوملا ينفذ (ع) هلمج هجوكياع ئفخيالهتعيش لقا

 هيفا ازعل كراع للا[ نت رعتو 1 (تدلايكتلا لتلمادغل ادعت دعم اهناف
 رفا كالو دانت قل امنوا علا ريغلا ئردلا منعت تماد
 ””ماطالا] اد قاك' نيلي دصتعأ و «نيلادللا' ق«قوطتلاو«:سالملا يف نأ أعلا

 ماسجالا كاكشحاو 5 ماعطلاو 7 ايف معنتلاو.عادخلا ف لات مامكلاو

 هولا يضل نياذاتلانو- ةقملإكلا»كفاوهشلا اى كلذ ريغ ىلا مادجالاب

 ايلاف ازأم 2 اال + ىقيرشلا ونا ططلما قفا واهتم اهيفاقا ينألا لات هس

 هلاوهو صرحا كلذ لثم ىلع ناسنالاناك |بهو ٠ تيذ واناك وا راج

 دلل داوم انهما ااكاتا هلا يلو دو شا قع هلاب اوه فضا

 غاب ناو تاننالا ناو . شازتفالا ىلع ةزدقلاو ةؤقلا نم مسالام هسفنب

 +. لها تا قانملا ناقة لرلا ةكرشلا نما لادث  (غاوذلا نوسودىيشلا يفسناتلا

 ٠ اها ةميم> توافتلا يف د ارق اهي ذ راذقتسا الواو ٠ عاقولا كذع

 اهاوق' ماليام نلظيف تاسرأو .اهاوهوتكر اذاس غنلا نا ضرغلاو

 5 وساهم و يكل الو.اهغااط لاه ص تقتارتالو ,٠ اهسالاة أ ذي ترن الف

 ا لكم كلذديف اناناطف ىوهملا ةقلاغ لع ةضائرلا هلا ىوملا كلت

 اهنكلو : ةيرتلا ةئط . ةبذعاهتاذ سسحب تناك ناواهن افةعارزلا ضرال

 كيداكم الو دنا كلاما ىز لهل وكانا يرسل اةقاع لا وتل ملا كات الاقحل

 علا 6 وا و و'رظنلا ميس : نط شنو مخي ول حاصت بامأ |و



 ١ 1 'ىلاثلاو لوالا قدلا يفلدعلا دبا

 لانس ويل و ىاورلاةئل اهب لقعلا'اهثرحي اذا 'نشنلا ”ضراؤا «ومتو ١
 زي ؛ ةيككللا وذم ان ونغت هلو ردططالا "ىلا تطال ا عن للا"

 لدفلا تتارم 00 يش اهل لصحي الو. ةايعكالا ءامس ءاملا ٠ نم لزني ام عفتنت

 عطق لق ةداعسلا لزانم نم اللزنم غ 0 نا ولا هذه لصحت لق

 اهمالظلناوا :ابعدشلت اهناف"ابلك داس لا ندم الان نم لب ٠هلحرملا هذه

 للا" افا املا نع عملا يبن 0 ماقم 0 1 ٠ اهمضتمتو

 هنا *لذملا نازيفو ةاضالا انه ةئلحو' ىلا «ىمةزاقأ دقو( وألا ع

 أ رم يذلا رتشاالا كلامملا هدهعب --قلاخلا قحينعا(يف ذاتلالصالا) يفو
 تايب هم 3 ىلا 1 رظن هاداصوو هد معا وا 5 ةراقالا

 فى قمحتلا تنجب يي انممسمت لقلوالا ناك ناو ةبتر !او فرشلا

 اذه( ميحرلا نمحرلا هلل مسي ) هيلع هللا مالسلاق + هجو لكيلف ٠ جراملا
 كاي رتشالا ثراملان بكلام نينمءوملا ريها لعمللا دنع هب رمأ أم

 ةراماو. ايلجا مالت اناو-. هوم اهلل و + اهنا وتل وج لسنا الل ةنيح
 ةضيازف نم هباتك يف هب مآ اه عابتاو هتعاطراثياوهللاىوقتبمر مأ اهذالب
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 ناو: اهتعاضإو اهدوحجي الا ىقشدالو .اهعابتاب الا دحادعسإال تلا هندس و

 (لاَعذ)اهيف لدعلا نازيمو نضنلا قح ركد م هناسأ وهنلق مال نافل 0

 ريف !| "ان ايلا لوقف رايهدون نا تحا اوهشلااا ل عادل كانا ه رمأ و

 هن 000 هيلع تالا كلذ لا ةواغاؤ ع لإ محرام ايلا قللا هوك

 وانتا فا 'ةليقبلا 11 لجو ال نأ لعزل, ةينلمسب قابل اليا ننقل

 رع ةيمومع ٠ ةمصو وا دبع وا ٠ءانث وا ةاعد وا باتك وا مالك

 لدترأللا اهفو لا ء حردلا 00 وألا هي لمقال 7

 حربامو:هاضز قفاوزاف ىلع نوكسلاو ةكرألا قيبطتو ه هللا ىوقت ىلع
5 



 )ع١ نيئمءو / ريما تاماك نمقوقحلا ف لارعلا الايد 0

 ف 7 و٠ 3 را رش همتخي هدو همالك غدت 5 ايدين وكلدبم الب هل

 نيرضاحب هيلا اهبتك يتلا«ع» نسما هدلول هتيصو ىلا . كركف و كلقع
 نسحلا. صياصخل اهعججاو . هاياصو لوطا نم يهو .نيفص نم ًافرطنم
 فلسا 0 قياقدلهممجاو هغاباومالكلاحصفا نمو ٠ هايا نمو
 ىناغلا د ١١ نماهل واو) ىتش للاطم يف لوصف ىلع لمتشت يهو |هغياطلو

 كرديالا لي اق مل ماو مدلل ملستسملا < رمعلا ريدملا نامزأل ومما

 ناي اصملاةيمر وءم ًايالاةنيهرو“ مم اتا رع © كله دق نم ليبس كلاس

 موالفاسلاعز ءاضيوملا نيليا لو انادلل - دورغلا رجاتو ايندلادبعو

 تا والا ةفلحو» تاورغلا عيرضو ءاتماذ ةالا الطب دي نارحالا يرق

 اسم ناك ىتح لكل كتيمجو غلب ن يسرا ف ديلا ول “ع” لاق نا 4

 نهيب 5 5 كلام نهىف انمفىفاتاكانا و | توملا "تاكو ينب اامإ كنايفلاول

 كيصوا يف افتينف وا كل اجيفحإتا كارب اننا دك لا ةدكف راف 1

 : ا هلبحبم اصتعالاوءهر نري اقةرامعو» هرما موزلو ينب يا لاى وتس

 لصف ف لاق مث هازل ةراذجا :كتمنالا نأ "هللا نإ و كنيب ببس نم قثوا بس

 يتيبصو ! إيلا هب ذخاتنا ام بحا نا ينب ايماعاو ليوط مالك دعب 1

 07 ءلع يتطاعن الطرب كيلع هليرام 0 ناطق الا يرشل تت

 ب هللا عم لدعلابهَ ام دلي 0 كتيب لها نم نوط اصلاو» كلانا نم

 ىلا اهيردتو اهييدأت ف سفنلا قومح ىلع ةاهلوقلا راف ىوهتلاب هن 0

 ةظعوللاب كبيلقىب أ« ني» ل ما همامتلا ونيرادل ايفامتداعس و كاوا هيفام

 ةراارقو .تولار ةيالسب ةرتكتاس ابا هرونو» نيل رق امانا فكل
 لليللا ىلتت تحف وءرغتنلا :ةلؤوص: هر انفو «ءايندلا عيا ه ويه ءاعقلاب

 نهب كين نم هب عا 1 ه 7 ٠ نيضمملا رامخا هياعضرعاو ٠ مايالاو



 (١ قوقحلا ةعماج ىوقتلا

 نياو اولقتنا امعو ءاولعف مف رظناف ٠ مهراثاو مهدايد يف رسب و ١ ٠ نيلوالا
 501 مهدجت اولزنو او 7

 ىلا كاندي كترشاب عبت  الو.كاوثمحلصاف و مهدحاك ترص دق ليلق نع

 فيارطو قالخالا فياطل نم. هركذ ىلعالا الملايفهللا عفر. هركذام رخآ
 ةعماج يهىوقتلا نا ض رغلاو ٠ هفرعملا داوناو ٠ ملعلا دارساو . كتلي

 يضريالو. هاشخيودبفتينا هالوم عم دبعلا لدعف دبعلا ىلع هللا قوقح
 عئاص دوجوب اطلك نإ نكي حلاو هسن يف كلذ هحوو ٠ هاضري اك يلا

 لب.كس>وكلقعو. كسفنو كتاذ نا ماعت هيلع ءانبكناف ٠ نقيتست كل

 كنانيو كنا ل1 ؟(كفاو كانذايو كنرع نم “ كسا اوحو كسافنا عيمج

 نم اهيفام عيمج لب كمدق ىلا كنرق نم كئاضعا عيمج لب كانك
 لكلا وشاعخسو كاوهو كلايخو“ كلامفاوكل اوقا لك لب“ كاوق
 روجت ةسأش ن ود نم اد ةنطاب ا ةكلملا ةممفحب هل ١ كللع لذ

 ىلعو هيضارمو هنذا نودب اهنم «يش يف (تونشا اذ هيانك وا.ةحماسمو ا

 ناسحالا يو لعدوج و“ ناودعو اا هيف صخ 0 ع اهون |نيغ

 عمو هئبع بصنروم هيلا كات كلام دنخل | لمجي نااذا ى وقتلا ا

 ىلع الا اهنم ؛يش يف فرصتي الف هتالاخوهئاوهاو « هتانكسوهتاكرح
 ه.ساحملا و ةقارملا هذه ىلع مواديو هتصخرو هاضرب هف ملعي يذلا هجولا

 ردصي .الف كلم الكب نم هيحنت “ 7 ريصت تح 1 هنشملا و ةفملا و

 ةلالاّتموا لمفوا < لايخ وا ىوهوا طح وا عفروا ؟طسب وا ضيق هنم
 ىدادتف ماعملا انه ىملا كرعأ| غلب اذا اذاف“ كلاملا اضر قفوو كلذ قط لع

 هنيبو هنيب ايفلدعلا نازيمب ماقو“ هيلعدل | ام رخو قلاخلا قوقح قولخملا

 الا لصحتال اهنا "تفرع ىتلا ىوصقلا ةياغلاو “ ايلعلا ةبترملا يه هذهو



 قولخملا قوقح وهوكاثلاق حلا ْى ليدعلا ةطئاط ١4

 عمم 4 اناظدفلان وكي ريع ىلا اىدوقتلا تتارم د ا 5 ١ مداع

 هلمخأم غيمطل صاغ“ هندي ةرغتسم هللا دايعل و: توك ئح كي ,؛رقومح

 ظ 0

 قف 0 وةيدتسل تارت طخ د اما و همي 101 هدب يف ةيناعاا هلا

 مب ألإ
 قولخملاق وقح ىنعا(فيلإتلا لضالا) يف (ةلكلاةطباضلاونا 7 ظ

 الضفاهتايلك 0 الاعب وفولاوة ةرثكلا ةياغيف اهنا تفرع يتلا

 ا [يلتساقت 00 . مالقا الو ةئسلا اهدعتالو ٠ ماق رالا اهتانزج نع

 | مهكلو «نادملا ةسابسو: لزنملا, ريبدت» ينعا: هيلمعلا .ةمكسلطا, يفزهن يف
 . ريولا يحيل بط ةر ةااككذلا وه نسلامو ؟اسلازسا الااهف اوركذام

 . موقلافيناصت نم “ مويلا انيدياب ام بسجن فنص نم ةلق ىلا افاضم
 لوالا ملدا ٠ لياسر تازجوم وا ٠ ليالق تاماك ىلع الاكلذيفرثعا ملو
 . لياسر ضعبو ٠ نييمالسالا نم لعيباورصنيباو ٠ نيينانو.لا نم هذاتساو

 عيملطلا نكلو ٠ اهمدقاو ةيمالسالا ستكلا لجا نمي مه يتااافصلا ناوخا
 بيذهتلاو حيقتتلاو ٠ بيوبتلاوريرحتلا نسح نمدل نيعبا حن اهقدعأم

 . .ةلطلاة كتل رح - الاء نإ ايف كلذلثم اومعص اك كينصت ادخل الاب !

 ني

 فارتعالا وهيدوبرا | د هلرار ةالا را ا وأ 3 كراع نيهذدي الو )١(

 وه اذهو ادحتلم هنود نم ذختي الو ادحا هبر ةدادعب كرشيال ناو ةيئادحولاب هل

 هنودد ةلخ ارصأا لاعالا ف ء يس عمنب الو اهساساو ىوقتلا لضاو هللا قوفح عامج

 ىلع ةلهنلا بيبد نم ىنخا وه يذلا ىلا كرشلاب واو هللاب ذايعلاو دبعلا كرشا اذاو

 نا هللاب كرست الو) ىلاعت هلوق كلذ ةيآو هقوح عيمج سخبو هبر ملظ دقف افصلا

 ةباو لصألا|اذه دعب لصحتو ققحتتاغا اهنوهوش عيمجب ىوقتلا و(مظع ملظا كرشلا

 نيدلا) للاعت هلوقو ( ت ُك اطاضلا واهعو 2 نيذلا) 01 هلوق ند و كا كاذ

 ظ . 2 ريدنو عجارف(ةي "الا اوقدا:َع 6 اين



 ا قواخملا قوقح ةيلك

 قاروالاو فحصلا هب |و و المو»قالخالا ملعال أودرفا ثرح سفن اريبدت ينعا
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 « هيوكسمنباك" مهتادكتحو مالسالا ءاملع نيطاسا نمل والا ردصلا امس
 ناطانسو « يلازغلا دماح يباو .«يكملا ىلاط باو «يفاهفضالا بغارااو»
 ةليزإلاهفاطلا مهمح يف فعاضوةل.مملا مهعاسمهللا ركش (يسوطلنيقتحملا

 يذلا لصالا يف نيجردنلا نيئزألا كنيذ لامها ىف مهرذع يدبن نحنو

 ريثكر يعوطفي_نلئاتلئا انيتشتت وسلا كنا تامل دنهل هتاف كن
 ف ضعدو قالخالا ُِف هنم 00 و هففل | يف هنمةلمكلم اعلا فيعاضت ُِ هعم

 كّنكَلو .هعاوناو هفانصا تتش ٠ هعاست الط بطي داكي الف تايعيبطلا
 رد دغلاو لهأتلاب اعدقصتو نينفع للا ليل انالوس تاماككىف رظنلا تيما انا
 لههاعت ننلا شيب يتلا :طيلقللا يفاوض لادسملا نينايوق خرم لعق فق بم
 وأش نلاط لك َُس بجي لب نيقولخملا تاّمبط رياس نم هريغاهب ناسنالا

 ديعبلاو ب يرقلا نم مهفالتخا ىلع قيالحلا عيمج يف رظنلا معني نالامكسلا نم
 لهالاو .٠ يرارسسلاو جياوزالاو ..يرارذلاو دلولاو . ديلتلاو فراظلاو
 ءاقدصالاو . تاوخالاو ناوخالاو . تامهمالاو ءاناللاو . ةريشعلاو

 ءالءوه نم دحاو لك نم يفوتسيف ٠ نادخالاو نارقالاو ٠ تاحصالاو

 مل يتلا مهقومح..مهفويو ةاناعملاو محل ةاوانملاب ولو مهيلعدل يتلا هقوقح
 0 فرع وا عاطم لمع ن نيمعتم . هنازيمو ا ا "لك يلع

 ةداعسلا سلط ةئسيف مكمل اذفان نهكلذريغوا ةلضاف قالخا واةلداع ةغيرش
 كلتب ليكلاو نيناوقلا هذهب ذخالا لع الماعلازي الولامكلا ليصحتو
 ناطاسلا عمو لب ٠ هرصغ:انيارياسلب ٠ هرصموهدلب لها ةفاك عمنيذاوملا
 نمؤلو ىتج كللقر نم نسا ىلا للزاتم لي م ابار فاو »ا للمال و + ارلغ لا



 ع) نيثمءوملا راما مالك نم قواحأْا قودح ةطئاض ١7

 دوقنلاو ضورعلاو .. راقعلاو ثاثالاو ٠ تاثااونااودلا نم نشكلا اذهريغ

 لدملاةئس لذاعلا ”مامالا كلذ ىرجادق كلذ لك دجت ٠ دوملاو تالمامملاو
 هتاماكا ولض غزو ةدجت !.هلدطروا هعاماعمىف عقصتلا هجوب ام نييو .٠ هيف

 هدوهعو هاياصو قيرافت يفةفاثءوم . هتاوغدوهنتكو هطخ فعاضت ىفو

 هلياجوهقيقدل . هلوصف لص افتيفةلصفم ٠ هدوقعودملك عماوج يف ةعومج

 هيلاراشاام ٠ هلصاو عرفت ةعماجلا ةظئاضلاو هلك كلذيف نازيملا نكلو

 لضم ا 9 هلوقكاذوابضعب كللع سيتا ةيعولا كلان :لوصف ضعب يف

 هكا 2506 هللا كريغل سب>اف . كريغنيبو كني امق انازيم كفن

 نآ امانة لمكل ندسما 9:٠ ملظت ناناعس الا اك ملظت لوا املا هركفام ١

 سائلا نم ضرأو ٠ كريغ نمحبةتسستامكلسفن نم ميبقتساو ٠ ماةشالل) جال

 كلت .ليصافت ضعد:يف اهتلج نم (ع) هلوقو . كسفن نم 3 هاضرت اع

 يفام انلغو مهنع ني'سثلالها نيابو مهند ن ..كنريخلا لها راو لو قلا

 ىاطلا قب لادلاو سايلا/ةزلارفيو +: كززي ماو عقامإ لئاط قمتي اذه كيدب

 فينشلا ملظو روجنلا عم ىنغلا نم ريخ ه ةفعلا عم ةفرأاو .سانلاىلا

 نيئض قيدص يف الو ٠ نيبم نيعميف ريخ ال ) لاق “نا ىلا ( ملظلا خا

 فاطللا ىلع هدودص دنعو ٠ ةابصلا ىلعدمرصدنع كيخا نم كضن لمحا

 همرزح كنعو ٠ نيللا لع هندش كديعاو لدنلا لع هدومخ كدحعو ٠ ةيراقملاو

 كلذعضت نا كلياو ٠ كيلعةمعنوذهنأكو . دبع هلكناكىتخ . رذعلا ىلع
 ناوخالا قوقح نمةلمج (ع) ركذمث( هلها ريغب هلعتتنأ وا ٠ ةعضومريغيف

 كلذ ريغو مدخلاو ءاسنلاو ةريشملاو لهالاةلماعمو مهتلماعم يبني فيكو :
 كلذ لثمو اريخ هسفنل داراو هب هللا دارا نم هسفن بيذبتل اهيلا عجريلف

 اوكرتام (ع) مهن | ثيحب نيموصعملا هدالوا تاملكو هتان ىف نيك



 ١37 نازيم ناسنالا سفن

 سلات ا هلي ظنون! شما علنا« اباسس | ؤطض وا ايقاوألل نرش كلطسيم
 لصالا اذهيف . لصفلاعماللا لوقلا اكل ور .هليطانت ودحيجارت ء. ةليثيضو

 ( خلا ةلريغ نيبوكن أنازيم كيلغت لعجا ١ (ع) هل وك ن م م دقن أم وه

 0( يهد ع انتعاو انمن نع. دروام يفةفير ثلا كيا عيار دقو

 هتلاباكاذا رظنلا معنا ا هيغل نجياق هيضالواسالا د
 ل سل هنا نعبت اهيئاعمو اهمزاولروغ 7 لصوو م اهيف

 ناو هللا ةصاخ نم مهلاثما ىوسو مهاوسل 6 ذيب ف عشت / لب ٠ ققادصم

 ريكلاو جعلاو كثملا هاذا اهلل كاذ قالخالا مك نم غلبأم ديعلا غلب

 اهئم ىلا لياضفلا ند ةلامح تون اضيا اهمزال لب ٠ لياذرأ| نم كلذ ربغو

 اريغا كلبا ةؤؤثللو ىنغلا نم رخ اللا يعنم لك ديب يف ايف ةاواسملاو ةكرا ايثملا

 اناسعو ا او هللا كافا ءمويلا ن م اما ؤةةرانلا نطفلا ىلع قم هال 1 كلذ

 لاو اللفة 0 ش# ن :فاهو 1 امغاكو ءاناذا وأن 00 عنع أل

 ني نياذ ٠ شابنو كلذبحرفنف انناوخاكتبنل ني أعملا رومذشاننو ٠ شونل ١

 0 : ربادلا سما باهذم ويلا اهرك ذو تيهذدقور اماهذهوهللا كاعر

 هفارذ ثدداحا اهتومسي مهناك ىتح 5 هفاخسرصعلا انه ىف ساثلا كنع 5

 «ىدنملا عركلا حام "تح نيدخالاو ةقلقملا ناللطاحلا لاقت
 ةيتكلاا هدهد نونبرغلا تحعا كفو ) كتل سانلال معي نا ديرب أنه سائلا ف قليطا 0(

 8 ةمحرلا بايو 0 ةيبمدلا تمد لها تايم ف رظنلا َ» مهنامرك الإ كلذ امو

 نيدو اهتيب توافتلا رادقع ا ين تذاف الاو : ةقيلخلا ةعاو : ةقيقلانداعمو

 كلن اناريم تاق لعجا 0( هلو 8 « سس نيئمءوملا ريما تايلكا نم هلقد 1 م

 ند . نارحع نزود الو سامع ا ا تواذتلا نأ قرت ثيح ( خأ -د

 هللا لها فرعاو هللا كلا اعررددتف : ناوكت وكلا 2 وا ةانيمباج صاا نس

 هللا كش خلا ةذايسلا 3



 دارطتسالاب لب ةلاصالاب سل مدقتام لك نا يف ١

 نوعقال كلو نيمخارلامحرا وهو مهلوانل حالصالاوةيادهلا. يلو هللاو

 داريا نم انرثكا اما آنا ٠ باوصلا باب نع . باجملا كل هللا عفر كنع
 وههثا:فرعتل همساقتو لدعلا لضصافت يف (ع) ىلعنينمءوملا ريما اتضامللك

 نم هب لدعت الف ٠ لطابلاو قملا نيب قورافلاو . لذاعلا قي دضلا مامالا

 .٠ هاوس نم هب يواشت الو ٠ ةادع

 مالككلا ةيبخا نم كيلع انبرضو < باهسالا بوبس كانمّشج دقو
 رفا ولالا ار تتمنى الروك كا عضوي اهئانطعألا كادلقاالدالا يف
 بجويام كيلع انيلماو“ لسكتلاو مأسلاكانمسأو < هلاطالاب كيلع [ةرج
 كغالش ىكتانشا كلارا رهط طمتل داو“ كح انس جياطتتو .ناهو < للملا
 انتنو اندصق نم ناك ام هلك كلذ نا« مساع هب هللاو © 2 ءءز لوقاامب اناف اناف

 قطو <حفسو هب ماقلا لاس لب“ انت ورو انركف نم ايش هيف انامعا الو
 ” دوك ناوحش 'يراوطللاو لدعاا ثيدح ناش“ حيفطو هب كاتبا( 3

 كاان اسك كيبرف مهومركذ بر صعلا ءانبا لس الغرف مالكلا اورو لا

 لدعلاةيارراشتناو«لادتعالاو ةماقتسالا قاهاز زر اونظبا كا الا قمحب نا

 عماستام نسح اي «نياال ييبحاي نيا نكل و فانصالا رياس نيب < فاصنالاو
 نبعل ١١ ىرتام حتا نذآلا

 د لا 1 كلوا ١ :هلبوق كل رقم قم: الآ, منا و

 هلهاو تلزم اذه هدسفاف حماس اهلا نايس اكتر

 هاو طا زد كن يدهم : املا قط نش نعملفل 7-0 ددرنلو

 ناو( يقالخالا لدعلا ) نمديف مالكلا انطسبأم نا مث + ةراشالا هيفكت
 اا ل1 لزكتملا كلانلا هب عا لصفلا انهدل دقع امع اسراش ناكا
 انا ىلا اهل ةطعن عا اج راح هاج امش لفقلا هنا اللا ٠ ةلاصالاب( يداتتعالا )



 ا الداعملاعت هنوك موزاو يداقتعالا لدعلا

 لدعا انل لدعلانم اندجو اناف ( ةب مالمالا ةوغذدلاب (| ا نج 5

 هتحص اع ناعم يوقاوهامهذملا كل اذ يعاسم فرش نم انددعو ٠ دهاش

 قالخالاو دياقعلا ىف كل انصنو ٠ هدصلا ١١ ا كعبو ٠ ياكل

 ) لصفلا 10 ايف ٠ لصاللا ىلا دعتلف ) هحبحصلا ند 8

 ا

 اهيهاذفالتحا لعنيملسملاةبطاقتقفتاذق هنا رمل 2
 كلذ ناينظ لبةلملا يف لدعلاب ىلاعت هتاذفاضتا ىلع اهبراشمو اهتاوذاو

 مبلمجو ةزعاشالا ىتح١دإملا يفراعنملا لعافلاتو غب لوقي نملك بهذ
 5 را 0 ف مهيهذ 0 وق مزال راشعأب وه اغا هوي ف

 ناب لجدن اينواياق مهف ةلاودللا ءاش نا كلذ كل 5

 ةحارصلا هجو لع كلذب 0 زيزعلا تاتكلا او 0 ماظلا نع

 كلذ 3مزاعد هد مهل معن ا 5 رماسم نم 0 لا 0

 حبقلاو نسملا اوركنامهناكلذو « ايهيدب ءاذا هيلايدءويو ٠ انتب اموزل
 اهتاوذب لامفالا لغ نيرمالا 00 - وكتب نأ ندع انانتبلا

 0100 لد صحتي هل ةرفاتم وا عبطلل ةعالم اهنوك نع رظنلاعطق عم اهسفناو

 ناجل يبد داةنا وا قرع داشعا وأ ةدضمو ةرذم عفذ وأ ةحلصم وا

 0 كلت نع راظنلاعطق عمو < تاذلاب مهدنعلامفالاف ةرفنلا . ةفلالا

 قامحت مالا يف نوفا -#اللاه واعافو“ احّمو [حاهقتواقنلا 0 0

 هيلاجاتحا مت 3 ” اناا ىلا ناسحالا ميظع ىدسا الحر 9 وافاحدقال واحد

 لمتا!كلذ نكي ونامرهاولتقلاوا  ناوهلاو دارلاب هلباقف يش نوهاب
 هحيبقتب ةئايدلاوكح نعرظنلا انعطقو < ةرضم وا ةمفنم ادبا انبلا دوم أمم

١7 



 كابن حبقلاو نسحلا ا

 ىهدنعول 5 اذهو ةعاشبو ابا ريساالو“ ةعانش مهدنع هفدجن هعرحتو

 ريصت دق ق نلف نا عم اعسمج قولخملاو قلالا لاعفا يف راس

 ا ا دعس ل ايان ايي سانا يبل ءاكجا قادت دمر ةحق و ةنييج
 يذلادبعلاب ذع ولف ادبا حقت وا نيسحتب اهيفلقعلل لاجالدن اذ ةسدقملا

 كلها يذلا يعشلا ىلع معناو منهج يف هلي ةداعلاو ةعاطأاب هرمع ىنفا

 الوا-يبقهنم كلذ نكي مل ةنملا هلخداو 7 ولتقلاب داليلادسفاو دايعلا
 ىمنب وا هيكل رتيام لك و نريبلعا وهدي رمايو 1 أم لك لب ايدح هفالخ

 وا هلعف ىلا هوعدب قاذ نسا ن طا وه اما لعفن هنا آل حب فلا ىف هع

 هنوك رآ اكِنإ | هذهمهتل !امم مزأ انه ع م مدر ناد حبقل 'ي ىلا كردي

 اننا لحب نا زاوجو هناك ١ اود لد ناديا 1 رقى ة الا ىنمملاب الداعىلاعت

 ناكام فق لدعلا وه هلعفيام هيك نإ ناب نيلئاق هاصع نم ةنأاودع ما ب

 0 مياةوف خلطت لمذا ةرورضوءالمعلا ة طاق كب كلذديف مهفلاخ دقو

 ةداسو ءاف ةرعلا خياشم ةفاك هو © ةيلدعلا» اوفرع فياوطنيءاسملا نم «مهباع

 فاما وىهمجوةلزتعملاة طاق هو لالا ةفسالغلاوةمكحملا نيطاساوةيفوصلا

 ةدجاو لكلا ناكلذون اب ىلجاب ميلا كلل سضون ننومي ره اظل اوهبفا سل ارياسو

 راداتم اجلا لامفالا ن هتارفانمو تاميالمةرو رضلاب ةرهاظلا سا ولا نم

 ”سضاوتا تايم مدلل عمسلا نا امكف ساوملا كلتديلع عمت امتادوجوملا
 تاوصادهجعزتو < اهعقو سساتتيفراتوالا تامننهسنءوت وءاهعجسب لبالبلاو
 . هيالت ل سمللاو «لوبطلا لج ْز وحيرلا فصا لت كيياادع رلاعقاعقو ريمحلا

 هن رتل د عبو كبملاب 8 ورهف مشلاو“ 0 رشا هيرتدتم ونقل

 نا اك روصلاو مومطل | نم م |[ هتاكردم ْف ةحلاو قوذلا اذكهو

 اذكف « امداصمو الباصمو < المو ارفاتمساوللا هذه نم ةدحاو لكل



 لل كاردالا ةدمقح ْي

 كليو لاو © اناا ناننالا رامبل لو اللا
 سما الا

 ناسا رم قرش ىلا ىذا 7 وقعلاالول

 تاالومعمو تاكردم هل ناةرورذب “ يش الموت ا رفاثم هأ ةلاح ال

 لوغلابلوقلاك الا “س” هدوج وب لوقلا امو < تاذلا لطاب موذعموهذ "الاو

 نم ١ىش دوّجتوب ناعالل انل لشن نا ةرورش < تحافاذلعا نئاطو اننا

 وهونذالاو نيعلا ةحرالل دحاو نم ذا اغرانا رولا ةسانمللا قوقلا

 سنا لاح انه مشا فنا وذ وهو مثلا 1 "دقاق * مصا وأ يا

 ةداغ لك اذه < تالأ و ناوعاو < تاوداوحراوجاحل نا عماهاوقو

 لعل أابغ ذ ( ىوقلا هي يف سلا ) اباعف ُِف 1 اهتاَدف

 ةموكملا كات نعهلزع نممزابال هئأد , لوقا او-هلعفيفو هند يفذ لآ ووو

 نيب نماهب هلالقتسال تايلكلاكا رد! هِلَقِبب لبهلدا نم هنالطب كاردالاو
 حاتحي كلذ ناسو قيّمحتلا نع ديعب ا ء ٍلاخ لدي تدر طاق

 ايحطس ارظنال < اضسلف اثجن هانعم "ىلو كاردالا ةّميقح ىلا ةزاشالا ىلا

 ىلع هبارثلاو ضومغلا نم هيف أل هيوعص نع ولخيالناك ناو كلذ ذ مهفو

 لوفملا ب أل دس ع ىكق دش نانا كلو تظل

 هنايبل نا ثيح نكلو . همز دسافب|متةيقَح لطبا لب . همكجي اهماكحاو
 0 فشكتيو قللا و صقا حض هةيفحتسو ٠ ةلاسملا هذه لصا يف الخد

 نم مالقأ ىلع بيغلاملق هيرجيام انه ركذن هللا ن وعي نحن ها 1

 هداءوفو هناسل ىلع ىلعالا ةلملا مول هيلعام هنم ةسارلا هذا هرم انك

 فشكتالو . هرس ءاشفا نمانل حابيامردق للعألا هفلوتلا نم ظاتننالو

 ةنوعملاوةنوءولا 4:مو ) 1 ركود د :دنعروجيةج و لع درا 6



 دحتيالوكرديال يداملاو داحتالا وه كاردالا ندا

 3 |ردملاد:عكردملا ا روضحو 2 وحللا تا اع نهامك ىلا ددإلا مقدم نا

 كاردا ينفأ مهئمةعزتتما اههرةمومتلاةسنلاهذه يفرط فالّتخاب فلتي وهو

 ”اتاشنا) ىوتلا كارردا ىامآو رهاظ هيل, اذا قيرطلا يفالثم نمعل دبز

 اعافد هيونعملاو ةيروصلا ةلوقعملاوةسوسحملا اهتاكردم هر :طاملاوةير هالهلا

 .هذه طسوتب نشتلاف ةعسلاو ةطاحالا نم م داحتالا نم ترضي وه

 .ناوعالاو دود اك يه لب اهل 1 0 طم را بياكل يه يتلا ساوملا

 ابتلصوا يلا اهتاكردم عم نحت اهرب ا باجو اينع يذالا هند ف نسل

 ةقيشملا وحن ىلع ةيلكداحتالاو د داحتالا نماهب قياللاوحنلاب الاس اوما
 ةداملا ناف الضا نييداملا نيب قّدحتي ال مامضتالاو بيككرتلا ال ةدحولاو

 هسفن نع سناغ يداملانا نم اولاق امف | ونسحا دقلوهرياءملاوةرثكلا راثم

 باغوبف ةداملا ثح نم ايش كرش ا يد اماناىلاآ رظن هريغنعالضف

 ريصيزنا دنال ياما ةلمجلابو دوضح>الف اا ردا ثوندا هاش ع قي ظ

 فراس لك ةيلزالا ةيانعلاىرت الا هعمدحتيوك ردا د حل 1 دول خس نم

 نيتهج تاذ ةيداملا اهتاكردمو سفنلا نيب ةطساوا| يه حلا كاردالا هل ١

 ساكن الاب هيف عيطيتلالثم نيعل راكد داخلي مهو دل هسا :7 ةهج نذ

 نمو ناسا نم وحنلا اذهب اهعم نا .م ادعالاا روض ماسنرالا وا

 ةمكتملا اهتعدوا يتلاراصبالا ةوق ي هو درحتل يفك ردملا سانت ىرخا ةهج

 نافسفنلا عم دحلان ن1 روصددر جت لع ردهتلةحر اذا كلت يف

 وه ىندالااهف رط نكلواهنم فرطلاوةيجانلاكل باهنوءوش نمنأشةوقلا كلت
 ةصلاخلا تادرجملابل صتا اموه ىلعالااهفرطن اك ةداملابسزتماوما جالب لصتتاأم

 هجيضو مورئامنا ينضو لقعلاب اهيمسن يتلا يه سفنلا نم ةبترملا كلوا بياوش نم
 ال٠ ائاوناو روشملا نع ةداغ ةكددملا يودلا ىف ءاش اللكازقالا نائم



 ض كاردالا لشبرط

 لصميال كلذ ناودوجولاةعسوةدجولا لب داحتالا نم ,وحنب الا لقعيال
 نانا دحّتينأ ليحتس .نادجحا ول اوةرورضلابذإة يختسلاوةبسانملا عم ايلا

 0 ركف,ييف باردناوأ رب دل ناب سم اور ورا امنه ىلك تالت سو

 تقدم أدي ص هجاضيا يف تءلط ناو ٠ هتريصب نيعوهلّقع دع هللا حتفو

 وه يذلا ٠ كنادجو ىلع لا لالا سه ٠ اديعب ادمأ همم كيلع ب رعب الاثم

 املغلاو شطملا دنع كسفن 3 دجت كناف . كنايعوكا ردالا ينياممس قوف وف

 زاوعالا وهو دحاو رما ىلا عجار كل > لك ل م

 هناو .٠ ءاملا ىنعمل اهر قامت كالت عفريالو ٠ نامرحلاو صقتلاو» نادقفل 0

 هتدهاشمو “ كيدينييدرابلا» الاروضح الو .٠ ءاورلل بجوم شطعلل عقار

 كسفندب ماا و“ كنا أعما يف هر ررجا وا «كئاضعادت رشاباذا معن « كيدعي

 اهارجو اه وقاهلاو اهنمو ٠ اها وق نماضيا يهيتلاتا ودالا كلت ةطساوب

 ءاملا عم سفبال عقوو .. ةسيالملا كلت تالءالا هذه طسوتبشلل تلصح
 ا-اسفناؤاطسبو.احا رشناوةعس سفنلادجتكانبف ٠ ةسنا ءوملاودا-ن تالا كلذ

 ماو شرم عفدو < ناصقن ٠ دع هانا نادتفردنم ثادصل 4 امو

 ل م ايتافزوست نانرراللا قف سايقلا انكر مقس برقع لا

 ةموهغم اهت ادرفم ءلغاقلا الا نيد نسل تاعمتجملا قيرات يضتمي يرصنع

 1 رفظ ةمالق هالو“ ملا يو د نامل ةموهوم اهمهافمو

 اهم نك راك شا ظي ديلا ع لابخو حبش يه

 راب رعب سر اعط 2 «باهانتةمواهراثت اف رعو < اهكسسماو
 هناي قأسو رفانملاو مالملاب وه اعا نيلاثملا نيب قرفلاو ( اهانع نم مسج

 ةيمح“< كافاعومللا كحلصا كاذ نكلوشإ ءاش نأ قيقحتلا !ذهةقايس,يف

 نكيلو هنم ىلعا ةفرسملا يف ماقم كانه ناك ناو < كلاردالا ماقو ةفرعمل



 ءامتر الل سمتلا د ادعتسا ١

 ةحابا الواناحجلر ةفشك يف دجا ال لب < ةحابلا هذه قيضم هناي عسيال
 ظ رعمذا كَودُملا ة ةقيقح مام 5 فر ردم !اةطأ مالا كلذ يفاني هيأ 3

 زاك زدالا تان ترفل انا هئف "نام قوق هام ءانشنألا قرا
 هعيمللاو هنككلا ىلع عالطظالا كلذ نممزليالودوجولا ةعسو روضحلا نع
 1 و دلل اهنامأو تنامنالا ىلا اؤنوصخ: شالا دنقا' ناق

 ءدالل ءيشلا مهن واو را ل علا ل هفشقحو ل هدنغ ءاشالا

 قياما هذهراونا نم عنقاو < هتلع لبق نم وا هتلعل الا « هتقيقحو ههنكب

 8 ضرفلا ن سرا تدع !ادجي ماعم مولا مالكلا لصو دقف . ضمولا اذهب

 ا ريبدتلا ةيانع ملع ءاف كاردالا ة ةمقح 2ك اذا اما

 لا لال قولا رن هن لكك نا
 اضرغ وا ةمدقم < اضرع وا ارهوج ناعالا نم ائيع وا “ لاعفالا نم العف

 ا وللا نا 0 املاهترفانمو سفنلاتاذ ةمالم ىلا دئاع كلذ لكو

 ل و يش يرسل ست ع ل عل
 ةصقأن“ة الاذالا مثلا لعج يبخل ميكسملا نا الا اهيلاو اهنم < هسكأعتم
 ا را مر ناك نو اص
 نف طارفالا وا طسوتلا ىلع طاطحنالاوا ا ل ف
 يلو اهأسد د نم ىمشاو ' اه 7 نمجحلفبل “ اهاوقثو اهروحفاهمهلا ة 3

 "ا لاا موا“ وعلا ىلا ةجئاؤلا "كلا رفانك أو تايم "كالت
 ينالوا. هما وداكل اللا عسب الو باطيال٠ يشلاو“ اهناصقن وا اهماتو

 ل ل ل را ا
 ل ل رس ل ل ول

 تناك اذا هعسوتلاو ةذايؤلا اللا لامعتسالاو ةغللا يفت ملع امك ةورثلا امو



 ام القمل كاوا ع

 ينابتسو# يف ةيحملا نم ماما اذهب ةب .حراخلا اهةيالع يف اهتعسوتا نسفنإل

 ةرفانملاوةمالملا هون أس نمهيكا زدعوام اذهو “ بتغرااهيلاو“ 0

 ايخانلا رضم وهام سسحت دق هرصاق 5 اهتر طف بسك سفالا نا ثيح مع

 م ا الا دكا اصقنل بج وموهامو

 نييبوصنملا ميمتسملاطارصلاو يعيبطلالادتعإلا ن ع ايضا سنا يللا الإ

 نيوكاخ الا اهيلعع ديما اه رطفيتلا ة ةيرطغلا ةماقتسالا نع ابلمو “ اهشع

 ةففضطرف اتهةعضو 1 اهراس ٌ اهرابتعا١ىسو ةاهراعخا وم

 اهأشنا, يذلا. ريددملا كلذ ال لمح نا هلك كلذهملا ارطنى جيف ( اتي
 ةاحتالو٠ تضخ |!الةمحرالوءدام يللال اهيدايم نمةقلاللو < داسفلل الح الصلل

 اكلموامصاع اددسم «طالغالاالةحصالو“<طاطناللال .يق 000 بطعللال
 ادشرصو ءالاوعوءوسلان ءاهلادقو « الصف | كس الدع | زاك“ ا

 ةوملاكلت “ 4 كيلو .ردقملا عن ذاصلاكلذإريه وف < الالضوةياده |

 ف ار 0 ءار الا تاذ « هلقاعلاب اهيمسنيتلا هلماكلا
 ءاودلاو ءادلاو < دشرملاو لّمملاو < دسؤملاو سلصملاو < راّضلاو عفانلا نيب
 ىلا عجريام 0 عفانلاب ديراال < ءاقشلاوةداعسلاو <ءافشلاو ضرملاو

 0 وا « ةيودالاو ريقاتملا وا “ راطاوادرابلا نم بواشملاوبلك لا
 تاتنلا عيجرتجلب رطلاو.سنالاو ' هيذءىملا مها ركعساو هببطلا حياورلا

 0 دقر كللذ مسح هناذ كر تسال يصلالا رو 7 سيروا ةرتااعمم اذ

 تواذتلا ه:يذلابوه امو نيانلا ماع بادي د عم هب فات شيلرللا

 لب مركتلاو ةَسلاو <مدقتلاو رخأتلاو « ,لفاستلاو يلاءتلاو < لضافتلاو

 هنو < ناسنألا ذارفاةيماع نيس« كيؤلاو اضتلا مرام «كلوإ و

 نيشيلادب نخل يذيلاناودملا عازل راسو هع اا
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 ناسنالا قرا ناويحلا قادعت سا مدع
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 الز عطب هساخ عاونال 2 كرتيإد ' ديتساو رثأ رام وك ”ترلأو

 راق الو« مكيف“ "راح ريغ ' ميلعزيزع 0 0 ريمدت 1

 200132 اعلا 3 ل“ 5ع يلا ه كلت “ذم

 ةحيسقلا نم ةئسملا لامفالا أهدر زيع ينل !| يه ط افالاو ملعلاو “ أ

 هيدرأ| نم ةدمملاو “ هيندلا نم ةفيرشلاقال>الاو < هححصلا نمةدسافلاو

 كفنر دلو عشت ريو واعيو “ م عفنيو 1 عرتو كك هن يتلا يه

 نانو اهسحت نا يثير 1 < لاح ىلا لاخ نم يقتتريو لقتن: ' ل روك

 000 ءىلا رظنافكاه "نا اما لل أ اوان راو و

 “ هجسللا اهتلاح يف اهدجت « اهفاضاو امعاونا يف « اهنالتخاو اهترثك ىلع

 5 طلا تلا هدصهزأا| متاوقاو “ طيسلااهشيعو“ هيشحولا اهتاداعو

 راك را زل وا قمل وار ينزل رات تك قناة تكاشاو
 9 0 ودنع 0 < دنا منَدَق عضوو "للا ولاح ىلع اهتاح ُل ولع لري

 لّيصحتل الا < ئناتالو اذبا حدكتال هد < لوحتال وه ريغىلا لقتنتالو
 < ماظعلا ةماخم يف اللا < م ؤعالا نوره لعد رت الو “'ىعرملاو درؤملا

 ؟ نر قرانا انو «تاكتفالاو تراسل نارا يذلا «ماسجالا ومو
 فراس“ ارفض يلع ”نكتلا < راع ايو" كارلا عفذ لغ ةؤدتتا ن
 أو 171 دآم - 98 لالبتسا ال هعانض.ال فاشتكا ال“ عافترا ال
 تيتا 25 ترتر جسنيام ماكنا 4 تاجا
 عاونالا نم هريغ نموا هنم اذرف ناتيار وا تعمسله ن 0 ل
 نم هب ١ قبلا 5 لدحو ة# ىرخا ةفص لكشلا كلذ يف ثدحا د لق

 هرم وط احدا | حربيال هارت ا ناسنالا اذه < ىرحاو محدقلا عضولا

 هدانأ ةلاوةعسااو “ هدامسلاو لامكتلا ااءلط كلذ لك“ َه رما حالضال يعسلا يف



 ١س ناويطا يف ابمدعوةلقاعلا ٌةوّقلا

 مراد هدا ليلو زم صر وكم تاز د نا دا قس نبا 5
 هئامش وا هميعت يفهدولخ لزنمو * هئاّقر . مهودزاي راذ ىه يللا هر هيلا

 لوجاو“ هظح نيرادلا هلاك ن مدخادو!(كااذ فاشل كيلا دز ضعدو

 ةوذصو (مها 0 اقو)هتوفصودللا داع كتلوا < هيصن نيثداعسلا اتاك َن

 نوكسورودهوةنيناط يف يهو“ماهبلاو ريطااو شحو ل اةايحاندجونا 4 ازال
 وهلتو < برتتتو لكأتو “ مكانتتو حفاستت نانمأالاغا رففاهناك 07 2

 لامتاو“هيصاو عاسمو ؟هيبادوقك ارجو نال روخا يفف ن اسال 6

 بلطي ضرالا ين ماك هتدجو « تاي هتاح كوطيق6 كاع واذ“ ا

 ةوررغتلاذ دقي ناقالا و - نطيل ' رانقلا يف املاىلع لو داصك وا هتل ابض

 لبطا تكاتفرانامك طي جدن ايران سب الو يمسلايفمسدكي كاعبطو هنم
 عفر“ هل ا ايطم 0 ايان وما ليلا ناعكلل تاقكاو © نيقلا

 نلاالا كيفي اد: يلج ملص كوك هناي جوس سس

 كرتشييتااىوقلاريغةوقنا سلاللل نأب ل نارااعلب قبو ا يت يهراث اللاو

 هب ام نيب زيم نش هقطانلا سفنلاو هلقاعلا هوّدلاب اهانيمس ناويملا عم اهب

 <« كاذ ضفرو اذه باط ْف ىعسف : هدايزااو صقللاو ؟ةداعبااو ءامقلا

 دارفايف هدجت ال نكل ناسنالا وه اذهف < كالمالا لع 1 و
 ماعنالاك الاب هنإااهيرال وي د اك اليلق الا هي

 هراشالاو حيولتلايقرتلاو بارضالابهنأش لج داراو (اليبس 0 مه 0

 قه ا رااهبقحتسامكاذف (ةراجأاك يبف مهبواق تسق) ىلاعت هلوق ىلا

 هَل الا مواع ءلاو ةيمسر ١| نوتذلا يف.اضلا نامز' هتعنس ام.ال هيناسأالا

 3 :يابنذن فاو يا دإ تايل اكلا د كردي يذلاوهناسنالا 8 نم

 ىوتلا لصوم ريغ ناويملا ن ايوكملا انل حصيليبس يا نمو ليلد ياو
١4 



 نيفرط وذ دحاو .ْئَس امهناو لسقللاو لقعلا ةفيظو 1

 ىلع ديف فاتك الذل زوم انغتراعر يحن < هدفا لا -ةوقلا هلع كالا
 ةئاتللو:ءولملا'يف ةنامضرلا هاباثيارلايف لطخو لوقلا يف طبخ آللا اذه
 يف هثحاب» نم ةلمج تفرع يذلاعوبطملا يزيرغلا لقعلا يه "قل ةكغأو
 يبسكلا لّعلا ماضناب ادتشاو يوقو متولك ول ة/هلاغارلا 3 ها رخيف
 يماستلاودعاصتلاماقمكاذفريدتلاو ب ردتلاوةبرجتلا نمدافتسملا عومسملا

 عامتجا ماهضنالابينءاالو» هيسدقلات اكلملا ليصحتو .هيناسنالا راغم ىف
 ”قاخ ضقالل االاك ها نزف غلاف وقت داؤملا ليك خيطشقملا لاتجحاوس توتاخلل
 لقعلا لب هل تاجردو تنارم يفاعملاو ماسقالا نم 3 اوركذ ام عيمج
 تي لا هفرط عم دلو 03 اها عج *سشتلا عم هبتارم عضجت

 تاون نونو ش لاممملادجا ولا كلخلو كنازداملاي قامتم لفسالا وتادرجملاب
 كلت نم رثازانتعاببتارملا كلت نم ةدحاو لك نع رعت ضاوخو راثآو ظ

 هذهو رضي اذه عمس اذهذ رخا الا مس هاا ويغ ا ةصاخ ةرابعت 37 الإ

 زمالا - كح هككشو هظفاح كلتو هللقلم هدهو هئءئادوذهو ةمضاه

 ةئافملا قيرطو ع هلا لزانم اذا كاد ىهتنم يمه يفنأا هاقاعلا ىلا

 لاو لمعلاو ملعلا'وه اه اهلقاعلا هتوّقب اهايصحت ىلع ناسنالا ثعبني ىتلا
 يف ةرهاظ لْمَتلا ىلا ةجاملاو -هبرشي ملوءاملاروصت يذلا يماظلاك ناك

 اهاوقو:سفنال ثعابلا وه هنا: 5 ةداعسلا هب امل زيملا وه ذا نيماقملا الك
 ناومالا ادنشاو ايلا تانشالا نئيبا ىلا رمق ةهنضلا كيزاالا هيلع اهلا

 يف سضنلا .ءاقلا لب ىذالاو ةّمشملا 6 و الظلاو عوللا وهو اهل ةرفاثم

 اهلز رح ثنيح . كنياتسلا تد>تف وتلا برشوفوسلا لايمتساو:كلابملا

 تناكايهرامذلا اود ودننكلا عفد اوان: ةدا ثلا: ماقم لينو ٠ ةداعتلا ه

 الو. ةنايدلا كلذ للع هثعبت نكت / نم مه ريغو هلهاملا تزرع ةعثبمت



 اذنه ٠ هيدل اهفالتخاو لامفالالا نرملا نافل

 وافرهاشلا ىزؤقلإ ةذهت حد د ناو عمتالا لاق أعبالب#ةلتييلا قلب قاز
 كلت صاوخ ن وال وه لهو هنع أهرارؤو هل أبت رفاتم ةدش عم هنطانلا

 كال ول كرد اتم كلاذ 11 كلل و هىلالاةفطالاو“هسدّملاةوّملا

 لذاط كلك ناك اللا < ايولنمت لقملاو ايلا ةعرملاو ابؤلتم فايا كاي
 اريسااهيديايفداعف هأبارسو هدونح ةتعاط ماقم ن ٠غ ارتساو < هايأ ءر هتماظ

 ٠ ىضتسل ملف“ اروندق وتيتيرلا ةيواز يف وهو ترملظا ثيح امضناتملظو

 هقباطم عقا وللدشا ي هه يتلا ة ةرامع سا لب “ هيحاصم تقرشتسا الو“ هحأ مص

 تيل نايت اولا ل 1 نا لودن نا وه“ هتفاومانع

 تبلغ ناو < لماكتو هيي اكلات ىلعالا هفرط ماكحا هيلع تربظو

 كياع قخيالو“ لفاستو ى درتو صقانت هصاوخو لفسالا هفرط ماكعا هيلع

 همدتغاو هرب دف ريذاحملاو تالاكشالا نمر يثك عافذنا نم“ ريتعتلا اذه يفام
 يفةيش وا ةيبر ءادتع رسوب دق هنا نضام هلل نجد وا د
 ةيمسلا نع حجورخلاو“ هيناسدلاب ةفض> قدص ند أبا د وق ناسنالل 0

 نسما زي اهتفظو و تالا قلقا هارب ا 500

 اهتاذن لاعفالا لخخلا ذا نلقملا ناواي لع ةعئحلاو يدغلا نك ريخاو حملا نم

 نموا هيذ ن ماهر ودصناكءاوساهاوس ةب>و» يشك نع رظناا عطق عم

 ةرفانموا ا وكتذمل ةعالماما ن ىلا ديال هريغ

 دانتع الارو هود ولا( تادهتفا نيتياطلا] ى. ةيبلاجب اول تنام دك اع 0 ةحببقف

 كلذ ةةراو- كالوس للواء يضتقتال هيلع يهام لعبت وا < أحبقوا مرقم

 رفأنم ومالماهتاكردم يف د وقنمّةوق ة لكل لبهيفعدبب وه أم 0

 ثيح نم اصقنو كر دملا ل كيضتميا 8 سا رغأ :ل| وةعالملا رس ناو

 ةهلا نم هيف امل الثم ريغلا لع ولو ريغلا نم ناسحالافهنسانملاو ةبختسسلا



 ايارالامخلا فز غزا تن قلا 7

 هيلا اًيوبح لقعلل اًمالم راص هلا و دوجولا قاطنةعس ىلع ةلادلا ةيريملا
 كئازيلما ندعم للا ذإ تراقتلاو سسانتلا 5 دعا نعد ااهلس لش

 ال٠ 90 هبال قط لكل لتمل]3* تبان دبوقا وبك حراك بلا لضامو
 لقملا<طسقا!نيزاومبصانو“ لدعلا دعاوق يقم لّمملا “ هياع تماع اك
 عضاوو“ عرفو لصا لب < نانا نامنالكف 3 نافات وم نائيرق لدعلاو

 ءاضتسا ةبو “ ءاضفلدملاو؛ايضلتعلا ؛ لمان لدملا و“ نتاد لقعلا عضوو

 0 ا هاو كحال الك نازجت ثنو نان كاذب وك ن اهوا اقم نلقملا

 م نيناوقو لوصف

 عرشو م.نلا هللا ءرب ذتم هنا هعيارشو نيدلاو هقياتحو قالا وهلياقعو لقعلا "معآ

 يغيشيام لقعلا تطعاهلطابوا ةةحدج تميوا ةطيسب ةغيرشالو ةما نءاممومالل نايدالا

 00 ا ةمرابالا ةيماسلا"ةعيرشلا نيك هنياظو لماجو هفرشي نودوش نم.هل
 امب تماقو اهليمسس تقلطا و اهيا ورا اهل تحتفو لوقتعلا تدحش ىلا يه اهناف ةيدمحملا

 هدف قح هريصملاو ندا ع دوحولا ُْ أمثم 3 ةفرعأاو عل سما وذ ىلع

 اهب قرا وهام رشنلا لوقع نم دحاو لكتا تطعاو اهراكتفاتراوتتو اهراوثا

 هقمسلاو لاكا ُْف توفلأا باطا يدصتلاوفراعملاو م واعأ اي ف هرضصتلا 8 50 نم

 ىلع تّتحو هطقس لك نم ضورنلاو هطرو لك نم ةاجنلاو هقحلا دياقعلا ليصحتو
 اهرارسا ىلا لصوتلل ضرالاو كاوسلا ترم ُْ رظالاو هريصنلاو هركفلاو ةربعلا

 نيناوق لجس ىلارظنا كامف لوقنام ناهرب تش اذاو هقيقحأا كك يف روغلاو هةيقدلا

 نورك ذيالفانوريدتيالفا)ىلاعتدل وق لاثماباذودشم هدحت ( نيملا نارآلا) نيدلا اذه

 لبر دفاع نازل ىعب اا وشما ؛كرشب ليغ ثييتأتلا/ يق ىلاغتاطل# لالا رع« نؤلقكي دلفا
 امب نولقءيبولق م4نوكتف ضرالايف اوريي ملفا ىلاعت هلوق لاثما و(اليب سل ضا مه
 . ( رودصلا يف يتلا :بواقلا يمعت نكلو راصبالا 35 اهئاف اهب نوعمسي ناذاو

 فر تالا اوليللافالتخاو ضرئالا و تر ىف نا) ىلاعت هاوق لامار

 (خل 0اس ُْ نوركفتيو ادوعقو امايق هللا نورك ددنيدلا بالاالا

 نس ىلع هقوطنمو هاوحفب كا سئابطحا ع 5 ء مالا قيضي امم كلذ رياظن ن .م ريثك جيلا



 ١.١ اهريغ ْي هيلع رجحلاو مالسالا ةعيرش يف لقعلا ةيرح

 راصحناوهيوجووكل ذموزا لب ةربعلاو رظنلا ف ةلقاعلا ةوقلا لامعإو ريدتلاو ركفتلا

 'مذو نيمختلاو ينظتلا حبق هو دملقتاا ضفرب كلذ دكا مث هب تالاكتاو ةداعشسلا لين

 ماع نم ةب محل ام نوصري الا مه نإ نوئظي الا مه نار 0تاهمالاو ءابآلا عابت
 واوا لق نودتق» مهراثا لك اذاو ةما ىلع انئادآ اندحو اثا اوااق لينلفلا عابشا الإ

 ةعيرّشلا هذههد 0 ام ةد هال هذهو (نودتهي ال رو اثنشانوءاعال مككتابا ناك

 هذوبلاك هطيسلا هله ىلع ةثيثلا لاملاو عدارشلا رياس ىلع اهب تفاناو ةسدقما

 هينا رهتلاو ةددروتلا نيتيداتكتلا اهرتحا ىو تح لم ةئباصااو تشد رونار نقلا
 ٌثداز دقق ةناثلا اماو ( توديكلاو دوملتلا (0.ه اهتم اهب تعد ا ا

 امف كاذو ثيدح ريغ دهع دخم سسقلاو تاوداملا هتعئص اع هاع ضيرأاو هلب نيطلا

 ناستلااكواعتلا ردت رخو فوات ا يت ا

 ةهادب ىلا اهتما تافتلا نم ارذحو -ناهذالا لياوا ىدل عنتمملا ل وةعلاةرورضب

 ريثك يف مذ ردك لالضلاا اذه تالضمو كر لا اذه كارشا نم اهتالفناو هداسف

 زا رار وا هند ةطاسأ ةسيئكلا عوضخ زاوحجب لل وقي نم كا + تنا وجدل 5

 ب رح صخشلا ناب دقتعي وا ةستكلا ىرت ”ا ىلع 0 حا ريفي نا

 : تقع» ”تيدلاتلا ٍباطو ثالثلا 2 0 يح حمسملا 1 اذاو هب ردد نيددو دقتعي

 راعي كزدجحال رقه -لاق“اهتزثو يقنع ثع ذاضن اهناكتكا ايدل و ةللا يرحل

 قارتباا تري ىف إل تطوع نوب للك بلاتر حنا يديالا كالحلاب د دهتت سسقلا

 لصافتو نوئشاذهلو ءارقتساو ثحب ال ماستو ناعا عوضوم وه اولاقو كلذ مهفل

 ءزجلا رخاوا ىدل اهيلا ةراشالا يف قا حاضيال قذوتن نا ىسع تاّيتو تانايبو

 مالسلاو ةّنلاو ركشلاديزهمالساللو نكتاو هللا ءاشنا تاودنلاثحابم نم يناثلا
 هتعيرش تءاج دق مهعيارش يف نيعدتبلا لب نيعرشملا كئاوا نهمغرلا ىلع هناف

 نم اسهقالطاو لاّعلا كلذ نم لوقعاا كلف ىلع الماغ حربي ال رهو مركتا هباتكو

 لك ضرعد اهي ريدتلاو ابملاعاب ارك توحسلا كايتاه نراها ور 0

 !بطوصا ىف اهتاهورتطم نم ةعيرشلا هذه هي تاءاج ام ةسصم هني اى 0

 قتسملا ءانا ءيش اهيف سيا هناو اهنوءوش عيمجو اهتاسايسو !متالماعمو اهءورفو

 اهتاوخايف وه اك عابطلا هِثَم بداو مهنلا ىلع دّمعتت ةديقعو ةسايسلا هضفرت نوناقو
 لوقعلاتايفانمنماهيف ام ىلع ارتس اهلاعتسا نعت رجح وراكسفالا ةيرح ىلعتطغضيقلا



 ل

 [اًهسوه مها ربا هكتيبا ةلم ًايق انيد)”يقلانيدلا كلذنءا دصو ههيدبلا.تامداصمو
 هيتاعلا ةلطابلا لحَتلا لحنتا و لهجلاو روجلا كلهيل ولّقعلاو ملعلا يحياف مهللا«نيملسملا

 نوهداث يلا اهيلا ع مدهاو اهيلع كدا أع ليحاف موهللا ةيماس ١| ةممالسالا ةلملا ىوقتلو

 مه وتتةفانذلا هتك مهزفاتلا لهاو مه الحا مهءوأرربك هلاهجلايف نوطداخهلالضل ايف

 ياا ر وا كسا لإ كلة اذانأل ةباندشلاا ف قولا » للتو اختنا و ةيدادعلااو نوما كانمو

 نيلضملا يداهاي نايككلا ءدممو ناوكالا ن 000 ”يشن وك

 را 1 كا طلا اوف اوامو هكر و ريل اذ نانا نفل كش
 ا ا رماوا دملتلاب ةيطاح' ا لاق 2 00
 ماللسوكدجا ٠١ كفرشاام تنا هللدباطخ يف. الياق ٠ ةبلق ةدوم وحاهتيا نع

 راع كدااه رثيتنا لهو: كأ دقق ن نم دحو ادانمو كدعلو نم دقف انامل لع

 كليب ةنيدراقلا عاف شو ع كلان قادضلا( سوال !زكاوأد كلن لا ملاملايف

 0 ل كنا ريخ نم هلل 0 لا ظ

 كن اف الك “| موهومأ رمايبا ملتح رجدقيف ل هدي ا ىفا نيسحت

 ا ا نيس الادرزو شا بقرش جابامو موااللاب استلام ورضا

 هرثا ليمج كلا ني ل عارف اذ. ئقاولا
 00 أمو ٠ ماعلا ةاس سللاوق قف

 ظ

 يدبتو قالخالا مرك نم هدافاام عا 0 مآ ي : عون ىلع ةداعسلا

 هئايصلاوريصلاو.ءافولاو مركلاو “ احدا وقدصلاو“ ءايحلاو ةفعلاب سفنلا

 ىجعلاو“ ءايرااوبذكلا كرتو“هنامالاودبمااظفحو“ هناثملاو ةناصرلاو
 نيالا 00 ماع هب لكنت امم كلذريغ ىلا < ءاير لاو
 نع دجال فنك الو. هزرطب عمست ملام لارا لاف انجن هدانا

 001 هزهزو هر
 ل
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 007 م. عمددبحيصلا ةلداجملاو ةطاخملا نسحت هلك اذه دعب لدو



 0 حبقلاو نسما راكتنا اهبهياع ىتتبي ناذللا نالصالا

 كفا نم ا كيلعهتيا الجت 1- كيدل هدشا اًمدضتا دقو “ هحسقت وهني سحت

 هتاذ لطبا نمو هتمصح وهناذ لطبا كد د لطبا نمو دانا لاغدا مفاد

 ايناو“ معا رملانؤعام وهو “ مذاعروعشل او لقعلل هنال كاذؤ

 احح الو بدا وذ هسشنل * اهب ىضري ةهتاخ ام .ةلزنم

 يار اللا ءالشام نلف ذدئلراو“ يق رقلا لع مافق يدانول وطلب دقشلا ةبلنو
 لم هلال رجول لمعت نماطخلا ع وسل اولطالا نم ا

 ع ءاااد و ناكام هلك يفان كك قحلا ردعل و“ لقعم رهن لطيدمف هللا رينءاجاذاو

 ذاك نعلا مارق ض كا ا هللاو ىف انهلالضلاكيتاه لعاب بنتو هلاقملا كلت

 ةهشلاو.ةلوالا تايبيدنلايف ككشت هحسسقتو لقعلا نياسحت يف كاكلشتلا
00 

 ةرهاظلاوةنطابلاىوملايفهرفانملاو ةعالملا هخو امو كاردالا ةقيقح نآسو

 فداصتو اًميالاعقومكنم عقتناوجراىتلاتاقيقحتلا نم رمامم كلذ ريغو

 ريرُ وارهام نم الو اهب ترفظألو ريرحت يفاهيلع تنزثعام يف ذ اذ اًمياف اذ الع

 نفح يفك :ئراذه و” هددعقُف ىلا دمها وهدن راذهاتإلا و ةنلا ونضع او

 ججحلا نمدودرس آمعكيفكيو < همالكلاثحابملايف هورك ذامع قملا
 عقتال متر كفلا متو < رطاخلا ةلالمو عبطلا ةلالك بجوت اهناف هيماصخلا

 يرعشالل لماحلا نا ع و“ هحضاو ةرك الو < ةلصحم ةناغ لعكلذ 7

 نيرخانياصاب هم ازتلاقلاو نسحلا راكتا 4 لصالا اذهب مازتلالا لع
 مدهنادق و“راه اني هيلع ينتبملا وينتبملا قمن اكو لصالا اذه ائببلع ينتبي

 عيمج ناوهو“قلاخلالامفا يفامضدحا |مهيلع ينيناذلاا نالصالاو « راهناو

 ف ىصن انك فعن الز ف ازشظنو ل ليت و“ نك دا
 5 ا / 7 1 |

 ف رصتلاءاملا صعد نع ةعثم و ةكلم نثهالسمد لد لدع و نسح وعف 5
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 7 1 : : م 0

 معن لون نحنو(نوائسي مهو لعفي مع ]3 الز لظلاو حببمل |نيع وه هيف

 قالطالا وا لامعتسالا يفز وجت ريغ نم“ قاّمحتسالا وةَقيَم ا وق ابكلاملاوه

 هعزأوف هاداطكل ءاش ميفو ءاش تكف هرادخاو هندارا لع كاع وبذ

 اهرساب لاعفالا نا لوقن انكاو“ ههازر واهلع محيفدمم كيرش الو

 6 اهنف ةفظولاهذمل ةقواخملا هتدحملا ةتباثلا انلوتع ىلا ةبسذلاب لاوقالاك
 ْت رو ظ م محل او ل دال و لمحبي ةيمسقل هبأشتم أرثم ؤره اظو 1-1 هموستل

 ماظلاحبقؤناسحالا نسحك رخآن ود لجرو لمع نود لع هب صن ال
 دسنا وا تالامتحالا هبف تمازت ءاوس هباشتملاو الثم لاحملاب فلكتلاو

 نوخسا رلاوهللاالا هيفةحلصملاو نسما هج ووهليوات ملعيال يذل وهف ةيلك اهباب

 ليصفتلاالةلمملا لع نسما هيفدقتعتوهنود فت لوقعلا ةمأع اماو ملعلايف
 لاك“ هتء.كححو ةملع نم هدّمتعت ا ثبعلا وا لبملا نع هلعافل اهيزنت

 اواعنوملاظلالوةيامع ىلاعت هناب ةمزاج 5 اح لوقملاذ كلذ عمو « هتردق

 . عيطملا وهنا ىصاعلا لخديولاحملاب فلكي ناب حبلا لمقي نا ةاراول اريك

 الوبرالو هدح و ف صتلاو ةردملا هل ذا عنام الوعفاد 4 نكي / رانلا ظ

 الدبتو 5 اذار ادوجيو اضن ءانغو كانظلاف هس امرك نكون هآوش كلام
 هل رلشم كمي الراششخاو 4م ةداراب كلذ لعغي هي < هناذل اسيدمتو 1 هنأشل

 للاباال هلا ١ ا تويكت انجل كلل يف ةاح اتم عاف للم .مكاع كفا
 قرملا نم مكو ءاش نكح هكلم يف فرحت هنا نمو لقي ع

 ا رجعو ا ر وصق هلعمبال نمنيبو أم رح و ماع ءيشل ا لعفي اي نم نيس

 ملظلا نع هئزنت نم ناحبس ل ومن انافيلاثلا ال لوالا نم ؛الءرهارمافقللاو

 لقملا باب دسل يعادلا اف < ءاشي ام الا هكلم يف يرجيالو « ءاشحفلاو



 4١ه رايثخالاو رباحا

 ذو.نانا مهألا“ ب ىلع ةيلضفالل اًدعتسمدللا ها نمقالساو < كالا
 2 اصتعالاكب هلابزل اماما ابنا كلرباتا < مالظلاو ماظل أو لالْضلا , م كر

 قاما او ءاحو“ 0 ف ل ودار لقو قواخملا لا فايف «اهينايو»

 أذا ا 11“ نزل كلا اوهذ سءح ردبلا ةهش نيكد 2 تاع 00 م ماعلا

 ميكا ماه هءاع نام .ةأكط اوناك ناو اه 9 رام حازم نشلو مهلاقا 5 نورومجي

 ىلعاهب لاق مهضعبوناسذالا بنج ىلا ر ل 0 ااعاش 1 اهيلا "مص مهضعب

 أه: بسحتتل ىنعم الف مهلاعفا يف نيروجي دايعلا ناك اذاو ا ىلا يايات

 ف حف اا همالملاو مدلاو حدملا هاذ اباع مهخكم وا م ذو اهحيصتو

 مه د 0 أول لاق امف اوقدص معن» : هيلا كتالإ لدم هيرايتخالا لاعفالا

 قا تاو تانايدلا لوا ْق ٍرسجياق ةيقو# و ااحاو اوزاجا ايف

 تغشكاو,- نيه اول مالا هجر مهلا هيض دقاق: قياسا نيهاربلاب

 ىلع جاجتحالا يف يفت 2 ناسا ! حص ىت>٠ نيم ا ندلا اذه ة 1 نع

 ىلقو ٠ :؛لوقملا اهل يتأا يف ٠ لوصالاو رد نم هيف أم دا هتحص

 سوحملاو ىر اكئااو دويلا نم لالالا 007 لعد رابظتسالا ال اذهب دف

 لع نفاع لد ةماطس !| ل١ عابطا !| ع جل اسال وه مالسالا اخ نو نا ف

 تاككيشتلاو فشلا وم امفالوزكذ ناذ يضرك هامه اد
 فخيإ هلل دمج كلل ٠ تدااقعشملا نم اهبحوضو لع هر ةلللال اقام زو

 وأو ٠ أف تاوصلا لو : ع تاوملا عصومو ٠ أهتم ألا عقوم انملع

 ناسيبلا نم كيلع انبطخلو ٠ انني اجع قيقحتلا نم كانير ال لاجملا عسو

 هس نا ايدك انه ناكدقو ىطحلا | وهم نيك كلذ لونا طف

 با 2 رايخاو هوامشلاو ةداعسلاو ردقلاو ءاضضفلا ل هن

 8 هنعصلا ة ةضمأ كح ناطملاو ٠ هيعشتملا لد انليأبا نم كلذ ريع ىلا باقملاو
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 ربجلا ةَهْنّش نع تاوجلا د م

 كهف ةف ايلزلاو ههخاو قيال اع ؟ اهضعب ف ضوألا نع نع عش 3 0 ب

 الس قر واطلاع رمل ف «ع» نينم٠وملا ريما انماما نيفراعلا ديس لس

 ف لاف اعلا لام ارضا جلت >ان ولع ام لاق 5 !لنيلوف وك طشاالف

 اههوجو معن . ريثكص «ع» ىدهلا ةها نع كلذ لثمو هوفاكتت الف هلا
 تلي يللا كياطن ءففيوساششلاا قلمي نحو. ريتطيلا دقاننلا نع ؤنتال

 كاسح لع كابن نا الوا ىلوالا نكلو . لياسملا كلات بابل و لهانملا
 ئىط ف ناهربلاو ىليادلا. يوطنو . كتنطفو كتهاددو . كنادحوو

 000 كا ميو هي مرفل لاققا لك اني كيلاقن قييم كانا كاذو تااذملا
  وديدقو٠ ةكلرتو هلءف لع رداق 2000 كتوبشو كليم رغوة كر اشحاو

 كن وهشل أ اه عدترت ال كللد عمو "4 5 تلا ل وهداسف هحو كل

 ٠ ريشا لقع نم ك «ع» نينمءوملا ريما لأق 5 كلّمع ىلع كاومل ةبلغو
 فل ع يف ةردقلا دحت تناو لإ .لعذ نم لعفت امو . ريما ىوه تحت

 هذاراو ملعو ةردق نعلمفلا رودصينعا اذه الا رايتخالا لهو هكرت 0
 كذوجو نا اي هنأش المهام هناك بم الا نع» روك كل تعلقي
1 

 افا امه 510 قرا ٍوحن ىلع ءكللا اهامجهنكلا اوكنوء ءوش عم ءه لب ةنف أ 7

 يناطلسلا يذو٠ كلم يف كل 1 رض ولءاشت ع ىو ما

 هتلع ماقدعيلعفلا نوك ضيا هفانيالاك هن.ع ليرايتخالا يفانرال اذهو هتنطاس
 ناتدعاف (بجو ديلأو اذا) هنااك ( سواح فاذإ ا ثلا)ودعوقو سجي

 ول هن 1 اره ينقل ديغأ ةردقلاور ا.تخالا يفانيال رايك اوحو هانا للم

 ةيضقلا هذه قدص قبب هعوقوو لعفلا ةياتشا:دنعو كرت ءاش ولو عا ءارش

 اله يك راشالا ضني ىلا هردقلا:ةفضا لووتنإلو كرت ءاش' ول للاب لوعا

 1 رومالا ديا ءايوقالل هتيوقنو نرداؤلل هناحبس هللا رادقإو رهاا



 ١47 داسكحلاو حيجللا ي ءاود

 ىلع الو لامعالا نم لمع ىلع الو لاعفالا نم لعف ىلع مهنم ر دحال 7
 انيقمؤلا ناتج "لاو رادؤ .الازيب قرفلا يوقد ةرورض اجب ئش 9

 رس ءىوال ىلاعت كيم ماعل || ثا 5 ريج ال ةيردب ةردقلاب انف ذامتا عمو : ]

 ةلغالا اهمقاوؤن كلعا ولعل + نغا نكح ةارم ملقا اذاءاّصيا ةدفر علما
 لك نا مث ادبج هربدتف هتلع ىلعلولعملا مدقتل الاو هقدحتل ةاع زج وا

 نيم كرتلا. نع نورها مف لفضل لع لع مقاما للا هت قرتم
 يه طسلا ىلع ديلا 7 ردمف لعفلا ىلع اهب. نورداق مه يل ا ا ١ كلل

 نهتم 1ك لعف كفر نكلز ىوقالارياس 527 ضبقعل ا ىلع ردتقي انىتلا

 نيالا هيف نناضعت خلاط لع مدا يامل اوي دكش رس 0
 هتقرسو ”نمالا كلذ لان ملقثالا وا لهس ةلاامهدحا هل حجت يماودلا او

 يف .تاهذلا:.قم لهسا لاح لك لع هطولا:شارغلالغمونلا| ناف ليللاب

 ناطمملا ناز ناردملااو رودلا بنو ةفاشلا عضاوملا ىلا يلإيللا مظ

 تدازومشو ا ةدج اللام شاف ةةذغ زلازقر صرب كل وت تانايي ا
 ناطيشلا :سواسوو ىنامالاب:نوازغلاو كقارغلايف نظيلارعارتوا سوفللا

 وهام لمعو بعصا وه 7 لعق ىلا مهوعدب بايسالا نم كلذ هيشا أمو
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 اذه ليس زتو كرعلا طار نلاضلا فن نترمالا يسهل سلا يايا
 اليو اًفازج عمي لسفلا نوك رابتخالا تابثا نم دصقلا سيلو كاذ ىلع
 نمهتاد يف أ كم ناك نأ كي ٠ لعفلا نأ دارملا لب ةهج ريغبو هلعو كيني

 هعوقول هماتلا ةلعلا نم ريخالا ؛زطاذدمدعو هنم هعوقوا زئاح لعاغلا كلذ

 هتدارا وه همح يف نيفرطلا يواست دعب همدعو هكرت ىلع هل ةحج رملا

 كلت ةفداصملا ةحسفلا وا ةعيلاألا يعاودلا كلت نع ةثمملا ةمزا 8 عاملا



 هيف ضوذحا مدعوردقلا ١4

 هداولو نمالا ل مط اياد نقول علا كنا ديملاوءابانسالا قال ةذلرالا

 هلباقتملا يعاودلا ىلا تافتلالا الب جدا البوق لامه اذيرو واذا: قتسفعب
 نيفزطأ ١ دحا ىلا هليمو هتحح ليبسل عطاقلا هل اهنبتو همحازتلا تاوملاو

 ٠ اطال نإ اهنا خساوبت ارا[طاللاةتمصلاو ةلاطلا' كاهن [ناسسلو ه اواجخم اهمحلا "نا
 ٠ ليلوتم زيها يقلك اذ اه انمسيلف مث قافولا ب ايف ىنمللا اذه لغ

 ٠> عطلات هتاف رع اكن أانفف هداراللاا كلما لعفلا داع نم كلذ ركنا

 | لاف اانع لا ةيفانىلا مالكلا لقنو ميذطو ميطش ناو ٠ 00 العين
 ليصفتلا لع هتفرعمو انهيلعةعالط ا عم عم رشلاواريخلا يعاودل هحيجرتو هلبم

 نضرفلا تنسخ كال دطأبا يف اههنوأ 5 انعام ايفل ايقش اذه راضف اهب

 1 هق عضوشا عا زذوا كلل ةردقاكل يذلا نفتقد م اذه هل انلق

 ١ رشا: ىلع عالطالا نع اَعاب رصقا نحن وا تنا يذلا ظ وذحملا وللا

 َُ وتكسمو ٠ هءواشفإ زوجي الف ءانلاب عئقملا ثنا وقت ارم |ةلنافلاو

 0 كنك ةيرواا مة وانتأ ةقارعألا ٠ ءانيا نيب مظعت كخ اع او سغلاب عودملا

 يف تنك امو هلمف يف راتخم دعلا نا كل اما ل ةدوعيف هللا كلحلصا

 يف لعل او هناع 0 وا هراتخا يف راتخم هنا كل تمثا نأ ةاديع

 دقف ٠ يدصق ن ع ناب و . ىدهع نع يجورخ مزاتسل قياقدل | هذه

 موب لع هال ناز .«ااشيعا ريس ق هللا كاتشاب نيل نا كت دغو

 لصحدق هناي لحم ولدا داحن | ًاأكيذلا رمالاو الث اكل :ويطت

 5ظ5 اقلب هذه مشت ىف هجولا اف هللاءاشنا 3 ةلطن كلل
 انهيلا كاسفن تخط اذاو . همالسلاب ايف كل قثا. ال يتاا ١ بعامل
 ٠ هماللاب كم ىلوا اناف اهمحتت ِِ كلت ايلوابو

 كلتا راكتا: هيلع اوثن يذلا دسافلا لصالا كلذ ذ لاطب ال انفكي نحنو



 ١589 ديعلل ةردقلا تاشا. نم ةيش وتملا رياح عفد

 دقو هتداراو هلم يلا ةدعتسم اهتاو هلامفا يف دبعلا راتخا تابثا حبقلاو
 ةيملالا ىاطلالا نا كلل نابتساو:تربدتو تذصنا.ول كلذ كل. حنضتا

 تابسالا مهن ود.عولاودعولاوىماؤرمالاو رادنالا و رادعالا و نال

 عمي اع لعلاو.كرتلاو لعفلا ها و ةوثلا ىاطعا و ةصعملاو ةعاطلل

 لرخ الا ىلع رسسقلاو امهدحا نع عشملا نم نكمتلاو اههنم لبقتسملا يف
 هتداراوهءلععمدبعلا ىلا لعقلا دانسا مدعو ربجا بجو كلذ نم ءيش

 ناييساوناملاو ةرورض|اونادجوأأو يسال ىلذ هيا هو

 كاذويرورضلارءالااذه راكتا ىلع محل لمالا: وه هّلعا ام داسف انضيا كل
 هناحبسمللا عم واالالّقتساهيلا لمفلا دانشاو دبعلل ةردقلا تابثا 5 قل
 ام ليتات ةفاخلا ا ١١ يفهنأش هيل كلر لق ونت ل

 ْن كاد مزاياعاكلذناف “ناسا لك هيف بحعلا نم يضمي نأ يشنت

 هدو يا - 2 عورات ةيدسو
 هلومك قانا قيض نمقالطالا يفحماستباتحانل وق لبهنو ءوش عيمجوهتر دقو

 تادىلعءايرج هناف ( ينغلا وه هللاو هللا ىلا ءارقفلا متنا سانلا اهيااي) ىلاعت

 اولا امنتلا/ اننا لاو <ةبئاذلا ةماللا كات يت امو ردا

 *يشال ةجالاورّمفاا نيع ةنكم 1 تادوجولا زئاسك مه “ قيقحتلا لها

 قفلاودور دام مزاي كرت فيكِف اذه لع رمالا ا

 لكف راق وهو ريقفلا ىنغاو فيعضلا ىلطغا اذا “ يوقلا رداقلا يللا

 يذدن 5 حضي وأ  نسحيله “ هع ادتراو يع هعازتناو هءاس ىلع نكح

 رطخلاو 2 تاذهو  اكررتت دا اههدحا 9 2 ع 1 ةياما

 رابقالاوداجالا نايتضرع دق كلتا نضر 0< ست
 ملا .لع ديعلا ناكوولاو بكي < رايتشسالا مساس اليو نفك عل ناد وخلل



 هل زلم اننعسمالا تجول ال ديعلا لا لعفلا ذاثسأ ١ ه 4

 ليا عد | كمان - ذا ارذاق نكي مل 9 دال لست نانالانرلل
 هاو ؟ الذل خالط ك1 ةردعأ | عا يذلا وه ةكايط اولا رذاملاو كرتلاو

 را ا عتابا لاهم وك ىالنا لاك« لكل وهو: قلطملا تامل
 ئ ظ هيلع ليحتسا دما او صقن

 ىلا لغفلا ةبسن كل ذك رايتخالا ىلس الو ةكرشلا بجوي ال رادقالا نا امكو
 لزع هللاب ذايعلاو سجوي ال ًاعقاو ىيقدلا رظنلاب لمعلا نم هيلا اهدانساو ةقيقح دسعلا

 ظ هتضبقيف هنوءوش عيمجو هتردقو دبلاو فيكهناطاسيريفلا فرصت واهكتلم نع هلل
 نا ينظو ( للا هلا دوحواايت رث رب ءوم الو)هدادماوهدا اًسيايآلا ” مدع يهو وه لب ىلاعت

 ىلا لوصولا نع مهقاع يذلا ةرثعلا رجحو ةل ًاسلاهذه نع نيثحاملا تباصا ىلا ةقرعلا

 ةملسملا ةدعاقلا كلت وهلاكشالابت رمتشاولاضعالاب تفرع ىت>هلحرملا كلت بوحلم

 ْ ا نم 500 5( كاعد هلوقك ةيوس ءأا ةئسلاو ميركلا ب اتكلانم م الاةماو هنهرمملا

 نمزيثك ىلا ) نياك ره أع ملقلا 65 «ص»هل وقوردقوء ءاضقمع بك اب هلوقو

 .ماهوالاو بااالا لو ةريطاو ككل تم رقاب ةهشلات ٠ ا>انهنمو اهرياظن

 يف هينوكلا د هس كقلا هبا عيارشن 5 1 كلذ 0 مادقالا ومالقالا كلا نر

 ْ رداضلال عفل انوك نع ةلوهذوت الو اعلا أادلاعل اوتامس !ايبا.سالا هطيروهعادباو همادح

 هل لال ا ةقيقح ةيلا ادعت رايشخالاو هردهلاوةدارالاو روعشلاو كلاردالا ىوذنم

 ' اضيا ىلوالا علا ىلا ادنآسمو ةريخالا ةعلاوسيرقلا بسلا رامتعاب اعقاو لقعلا مكي

 رثءوااوه هنوك حصكلذبو رايتخالاو ةردقلل ةعاهنوك رابتعاب اعقاوو ةقيّمح كاذك

 هازعالو ةكرشالو رامتخالاو ةردقلا طسونل رامجا الوءاطإالف انضيا لعفلا دوحو ُْ

 لعفلاتاذال رايتخالاو ةدارالابفاصتالا ةيلك و ةردقلا ةلعىنعا هلعلا ةلع ىلاعت هنوكل

 .عاتجاو هاوس دوجولا يف رثءوم ال ذا ةقيقح هيلا هداجيا دانسا مص ناو هطساو الب
 رخ الا نم اسست و امهدحا نم ةرشابم انهدحاو لعف ىلع نيحازتم ريغ نيبثرتم نيلعاف

 عنامالةلولءملا ةلعلا نم الا ل انألا ضني م اضر ةداراالءايضق ةدارا -ةداراو ءاضق

 0ك اننا تاك هارد رسلاوهاذهوالقع هنع صنخ الل لب هئم

 ظ اذهو ( نيرمالا نيب رما لب ضيوفت الو ربج ال ) مهلوقنم كيلع يقأيس ايف مهيلع

 هضافا امم وه لب ريرغ ةهفاشم نمالو هاندفتسا الو رير# يف هيلع رثعن مل امم قيقحتلا

 فهجامس روت تبن« ةيهجحبم جزورجو## دويط 7 حم مدس هنأ و ديا ب 0و جب نتاج طرب و1 رع هج رانش رويل هاو ات جوراجج رود دا/000017 وجا +655 يو ا سم تح هوس سب هديب وس بم سعف و ع مع نع مجول --- دسومع
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 ٠6١ * 2 "يردقلاو ”يربجلا نيب طسوتلا

 نعقلاخلا سيدقتو قلذلا سماونو نوكتلا عيارشيف ربدتلانم انيلع هنأش لج ىلومل
 هفشك امم كلذ نا ديب هناطاس يئهدمحوتو هكلم ف هفرصت ءاّقب عم ثيعلاو ملظلا

 مالسقياقللا نداعموضيفلا طياسو اهيلاتراشا يتاازودكتلاحتفوزومرلا لحيف لمأتلا
 نا«ع» هلوق نم نيدحوأا ماماو نيفراعلاديس تاملك قيردافت نم اهس الو مهيلع هلل

 اردقو امزال ءاضق تننظا كيو لاذ ردقو ءاضقب ماشلا ىلا اذه انريسم ناكأ ةلأس

 رقفااكاث رخآ ىلا ديعولاو دعولاطةسو باققعلاو ٍباوثلا لطبل كلاذك ناك واو اًءاح

 هريغو جهلا يف اهتاوخا نم ريثك ىلا نوكلاسلا اهب ريثتسيو نوفراعلااهيلا رقتفد ىت ٌِي

 اذ ودق امتخالاو ةريلداا نال مازااومت> اف لع هلان وكي الل اغا هنا ريمخ 32

 هئايرحامو ربذا بياوشنم صلا خلا هحولا وه ادهوراث الا عيمج ُْ هلعافو لعفلا نيد

 كتدارابكا ”تدأث لعفل اذ يريخلا اهيا كماهوا مارضدمخاف)هتاههشوضيوفتلا ةهافتو

 كا 0 ( كلتع هرودص وا كد همايقو هل كترّشاممو هماعلثردقو كراشخاو

 نع رظنلا عطق عمو تذا تنا ثيح نم كنع بولسم لعفلا ناف يردقلا اهيا
 ل 1 ا مقتسلا طارصلاره ادهذ ( نيدسفملا لييس ناعش) الو امقتساف (كتكع

 ترظناذاو هودراق موثو موق هنع دعامتف هيلا ١ وكلسو هوداصا 4 نوثحابلا هباط يذلا

 (هللا ءاش نا) قا فرعتو قرفلا دجتةضماغلاهذه يف رارح امم ةامج ىلااسيقم هانمدق ا

 الودحاضياب ايفاو نكي مل نايبلانوكتي نا ىشخا ترغبوفانع ن« مغرلا ىلع نكتلو
 هلثميف مزاي امع دصو كاذب ىضق لاجملاقيض ناو معذ هتاتّدو هتامدقم ديهمتب ايفاك

 الود دح لعلضفلا كلو اهيف فت نا كئم اسمتلم ةثنالا ءذهيف رظانلا اهيا ياجرف

 ْف صكان هلداحملاو كعمم عازتلا حالس ةاهيضاا اليف 4 ةاماناذ ك درو كداريابيل ردات

 عقوم كم هان رحذام عقو ناف هلاواحااو ةدراطما نع ةزيجولا هذه ناديم قيضم

 ةيف تاذخاءوملا كل تضرع ناو هدحو هلل ركحشلاو ةنلاف لودقلاو ناسحتسالا

 فرقا كترذاتتلا اديزبتز "كتزوفا ا: كات« رداطا ' هللاماى ةاماةتادفانإلأو

 هللا نع رمعلا حمسي ىت> رظتناف هتيط رشن لسقو هتامج لوقت ام لكحب كا

 تالضعملا كلت نم صاتعاام اهب لحاو تالفتملا كلت اهب كل حتفا ةصرف زاهتنال

 ةكتاملا زهير ااك م ىلديقع ناب ا ا اس اما هللا. اكوا

 نكلو ةفسافلا روغ يف اهتمعت ىلع تيوطو هيلدا ةحذاس :ةذيقعا اهيلخ"ءاينفالاو

 ادجتع ناو هنلا الاول 10نا ةدايشن دوق هللاو ) ا هيقاس ةطيسب ىت جدايد



 ةن وادا رظتللا ١6

 ناهذالا عب ذس'نمةماعلاةدقتعيام ىلع انتداسواتثيا ما ركتلا هتيبلها ناو هلوسرو هدبع

 هذهانتلثسك كلذ ءاروامسلو هنايكل وصاومالسالا رهوجوهاذهولوقعلا ءاطسبو

 ٠ ىطخملا وْ يصملا لامك و نيددلا يف لضف ىتارمو لالدتساورظن لياسمألا اهناثماو

 0000 رعب نلولر اللا لنم رزيقلل فزكتلاءاوب فلا وأخ ناك ارونعم اه
 ماعلامالسلاو ةعداوم ابىتلا اناو هللا ذاعم بلظلايف ريصةتورافنلا يف حمماست نع عقاولا
 ودملاوت أف هدحج 3 هفرعو هدناعوق لا ىداعنم قوس م ازالا ةفاك لب م الئسالا اةنماع

 يي هل نطل نا ُْف هنا لح هيلا تغراو هيفاصن ال يذلا بركلاو هيااون ال يذلا

 5 4 أم اهدعب نواياؤلا لكيلف كاذم" يلعنتها اذاو يتيغدو يدصق هلييس ٍِف حصيو

 مهيدل# ةضرع يضرعو مهيلع "رف ِش كل يمحاف

 يمتاشل ينم ضرعلان ا وال " اق م ل“ "ىلا ' ىلا عا

 : غاوللا موا هاقلاام نوهاف #* ابنا موللا مكنميفادع ام اذا

 ماظعلاب مكيف ينوفذق ناو * مكتئانث ميظعنميفوا يلوعد

 دنع نم لك لق) «.ىلاعت هلوق يفملاعلا هللاو ١ هجولا كل رهظدانمدقام عيمج نمو
 يف ( ملقلا فج وردقوءاضقب ءيشلك >«ص»هل وقلاثما اما واهتقايسيف وه اموك هللا

 ليدبتااورييغتلا نم ظوذحملا حوالاملا اهيفرظنلا اماو هتبلاةلأسملاهذه ىلا اهيف رظن ال ام
 ترثيو ءاشي ام هيف هللا وحي يذلا ًادبلا ملاعو تايثالاو وحملا حول لابق

 4 الو ربعي ال نياك ره اج هيف ملقلا فج يذلاحوللا وه اذهو باتكلا ما هددعو
 1[ رقتا دجيالق يحس ف قيم عا اذهو(لياسولا هتمكح ريغتال نم ناح.س)

 6 ”الونوماعي ونوف رعد ' الونوف 20 ' صاوخ الا قيرط نمهيف ضوؤا ودكو اس ىلا

 نوءوشو س دقتو ىلاعت يجاولا ملعلا ةلاسم بعش نم يه اغا ثحابمل كيتاه لك

 انيهاهي يكف نيج وتلا: لصف نم : قياللا .اماع يف: اهبف ض وإلا نع انمججا تلا :هثحامم

 د ملا يف اهتعاذا وب !هتجابا يف خابنملا و. ةبصخرلا .يزيالنستف.ءىش اهنم انيدل ناك ناو
 نميواسملاو ندساحملا ىلع مههيبثتو مهدياقع حوطس حيحصتا ا ولا
 حبصينا داك امكيشو نيدلل ًايدافتو ةحيصنلاةرصنوزالخالل ةمدخ مهقالخا طيسب

 ا ماعت هللا كلدلسا تزاووادعءالا ودر ايغالا لياوغ ةحيدذوءارهالاو تاوهشلا ةيحصا

 اهانأحرا كلذلف دخأم لك نءطلاةعسلا ادمذخأت تناك فيكض ماونلا كلتل .ائضرعتوا



 #١٠  ةيردق ىرخاو هيري> ةرآث مهاك قالا نا ْى ةيقالخا 2

 انقو يسفن "تاعجدق يلا ثيح..نكللو ديدحنم اروس اهنود ائيرض لب ديعب دما ىلا .
 ىلع اصرح دوا هيلمعلاو ةيملعلا حياصتلاو تاظعلارشنب انيهدو هيمالسالا ةوعدلا ىلع
 تدعدو كلع بقوم ا كاطنلاو ههه يعم فتق ١ ي 0 ىلع كونا نا قياقطلا 00

 فسر كيدبوتا مر ىساام نيو ملا 2

 2 ه.قالخا ةملكو هيقوذ ةمكح 0 ظ

 دقءافرعلا رباك نا يهو « هللا ءاش نا » هيف نيل ام نيبو اهتيب طباورلا مدعت ال

 يفءانفلاءاقم وهو اذايأجا رعمواخماش ًاماقم هكواسو هريس ىهتنم يف دبعلل نا اوركذ
 هثا هلا هلايماو هرطاوخو ديعلا تادارا عيمج ىذق نا لوقعملا ههجو ىلع كاذو هللا

 هم نود هعا زعو ىلاعت هرماوا يةعز ,ءعو همم ةجراح لك توغو لاقت هللا داق ف

 كلذريغ وا ميلعت وا عيرشت ن م اهتاذ ريغزم ناحح رةهحافل تضرعاذا لإ هتاءابأو

 هئاذ لش نم ٌةدارا 0 هسفن نم رطاخهأ قب ال ثيح لليل ديبعلا لصي ةصالخلا ىلعو

 ايلاعتم لي اهيرع ةضاق يف ةئيغسأاو اهيذ دد يفةل الاك( ىلءالا .لثملا هلو) نوكي لب

 هرظانلاهئبع ؟حراوجلاو تاودالا نع هللا يلاءتو )دبعلان وكيف ىلعاو "لجا وه ام ىلا
 اذاق)هء )لا تيب قت سدتلا هثيدح يلام ىلع سكب ل هطسالا هدي وةيعا ولا هنذاو

 نيل د( شلي اهي قال ودي ىضي هب يذلا ميمو وسن كن يذلا و لا
 نكل وهيدح الاودح تا انفااوهيثوربجل!يفكالهتسالا ن *«لد* يب ثد ربحاا نم اذه

 هثومضم رركتدقىنلا ءافرعلا رياكأ ضءيتايلك يفام لمح ةياعو هب ء يس هبسا وه

 مهنم لياقلا لوقك كاذو سرفلا ءافرع تاموظنم يف ام. الو ارثنو امظن مهنم

 عركيم رككب تفك لزا داتسا هجنا دنا هتشاد متفص يطوط هنيآ نس رد

 ميوديم مددور يبم هك قرسد-نا.ةحزهيب ار تسعملارا نمح لك ركا مداخ ركأ نم

 هناكما يف ضوخلاو ماقملا اذه لا-يفمالكبلا طسب ضرغلا سلف تالعلا ىلعو

 نيبر#ملا ةكاللا نم هللا دابع نم ةصاخلل صاخوهفناك نّباو كلذ مدعوا هعوقوو

 مهيف هل وذ نم ء ل ءوهو مهتافلخو مم ”ايصوا نم ةوفصلاو نياسرأاو ءايمنالا رباكاو

 لاتحالاو زيوجتلا ىلع وهف هل يا وا بدين هدا 1 نيقيلاو مزجل | ىلع

 نم كعمس عرق اياك ) لااا ةقيقحب ملعا هللاو لاجاد ساتنخج نم نوكتي الثيح

 ضرغلا اماو ( ناهربلا مي م اق هنء كدوذي تح تاكا 3 ةعقب ف هرلو ناوكألا بيارغ

 نم سكتعلا ىلع ,ماقم اعيمج انل هللا فرع نمم تفرع نم ىوس سشلا ةماع :نحن اننا

 ا” ٠
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 اتمرثكالاد حت اهتاوهشو اهئاوها ىلع فوكعلاو سفنلايف ءانفلاماقم وهكاذو ماقملا كلذ
 . يرجلا ىلع الماع لازي ال هزيرغلا كلت لقعلا نم معنملا هحنمو هزييو هدشر كردا ذنم

 يا الو هيلع مان الو رهاق كلم هقوق س دون و هعابط موسيف

 الفاغ اهيلعالكتمهدص اقمىلا اهدح راثانالاهاموت وثم هيعاسم وهراكفا ىلع دمثتعم اح داك

 ضيوفتلاو ربجلا'تاماقطق وف ماقممملاب دايشلاواذهأوأَنشَمَوهْنشَتم و اهيرجم واهيّتشم نع
 ىري الق "كاذام او هقوفزدتتمؤداؤسمنلا شاوفم ىلا تافتلالابْيضةيضيوفتلاّةَحّْو ذا

 هدداودتأ رو هيعسو هتاناعمو هقلختو هراكفا ىلع ل جون كالا لانش عأو

 9 رطضاو ايلاغ دة ا جلا ةرطفلا نم مغ غرلا 7 1 اما ةاره 3 اح داك

 انك معن اعيمج انلقل انفصنا 7 © ار 1 10 راقد عرق لكتنلا ةروكشم

 اا لقا اموكل املاهمصعو مصتعا نمألا كلاهنباوكا اه الاساتلا امو كلذك

 نعانيقترا اذاو معن ةباجالاو لاثتمالا قدصوصولخلا ةحص ىلع يه يتلا انلامعأ نم

 هيلا ربطاو رسقلا بذاوجو قيفوتلا لماوع ىقترن ريا لاعا يف انتدجو ماقملا اذه

 عفاؤدب تكرحتو هيناسفنلاتاوهشلا سيرته اذااما لسكلاويفاوتلانمتنش اف لاو
 تاعاطل اب نحنتف طاسنالاو ىعسلاو طاشنلاو دا كائيفهيتاذلا ضارغالا ثعاوب ةبغرلا ظ

 9 ماقم كلذ ىلع + عرفتو هيردق ف وغم تاوهشلاوءاوهالا يف ىو هيراجةما ريثعاو

 وه امو سخبلا لي ل نع ركنلا ىنسقت ماقم لم صقتلا ماك وهو نيماقملا كئثيذ ريغ

 تقفو ةينسلل لقانخ ءاغ اذاانكا كروت امساسدو ابايوستو امتساءثواهطوقس نم لإ

 تالذأ نا" كحل جرت و قونتلا يختلاعتو كااغو 'متخسشلا يف تدخلا ةمرككتم دال
 اهريكتواهث!راغ ىلعكلذ يف ترجواهدعب نانوكترالو ابانق يكاوم ا

 يهر داحيالاب د رفتلا 00 ددكسملا 0 هن وهرلاو 00 يف تذخاو اهئالعتس

 8 اسااودهيلا هدم اهل 5 كا م نع ةلفغلا نم 0-6

 نوك نع ةلهاذ هيلع تاهيمشتلا فياطاب كو هيلا ةلصوملا با.سالا ةاسلس دجواو

 كل الرا دعي اانا جاكت ناك ةقيزنلقلا نانا, "اريالدقلا' قمانت تاغ“ ام

 اهتهببسنعضا تدقتفا وا ثيحيهيداجو ةيويح هيعانصو ةيعيبط بابسالاو تادهأ
 ناكع ةفاتملاو هلهجأا هذه ءادين يف يف هداجماو هئيوكتت نعرشلا عيمجو ا

 ىت>رورفلاب دتتو لهطا يف ىداتت دقو معن ريثكب هقوف وه امو ردقلاو ضيوفتلا نم

 اهاح اذه مرض ريغ يف خفنتو مرواذ نمستستف ةئهلاب ةءانهلا ىرثو هنسح ةئيسلا ع



 ١ هه اهيلع تانعالا نهوو قاذتالاو تخبلا

 دوتنلاورورغلاو اهتاذ نم لبللا تفزعو روبمتلا اهباصا اذا. اهاابنم مذعت اموا اهنساحب دف
 نع ةانالاو لمعلاو يعسلا نع يعلاو لسكلاو ةلاطبلا يف عقت ام رثكا امو تعقووا
 ةعادلا ةداعسلا ليص#و ةمزاللا ةحارااليبس يف سعتلاو بصتلا لمحت وسلطلاو دحلا
 ىلع ارتسو اهراعل ًاضحر ربحا لايذاب تثشتو ردقلاو ءاضقلا ةدبع يف هأك كلذ تاعج
 اظحلا [دعاس ام لوقن ثيح انلاوقا نم فولالاو هناا وحا نه. يداعلا هاه لع ايلا
 انربدتولف انتئسلا ىلع ةجرادلا تارامعأا نم كلذ همشا امو قيفوتلا انقفاوالو سصدنلاو

 نيب طختت ح ضيضاايفىرخاو جوالا يف ةرات انسوفن ةدحوإ اماناّدَتو هذه انلاوحا

 لعحو < ةصقفئمو ايتاذ نع ريصقت لك و رو ى اعرودت ع 1 رغبلا ناو بومكلا .كايزع

 ريغ دبع ذنم هّلعاو لطب دّتف سصالاوظحلا ثيدح "اما عهِصّلخع ةضلاخ اهل تالاكلا

 تايرجام يف نوثحالا قمح دف قافتالاو تخبلاو ةفدصلا نم هتافدا ص نالطك دوت

 ةنورقم رومالا عيمج نا هداهشلاو بيغلاملاوع تاتاحو دوجولا زصانع عابطو ناوكألا

 تاج هللا ناو قافتالاو ةفدصلا لييس ىلع اهنم يش عقيالاهلاعبةطونمامبايساب
 نم لماكلا ناسنالاف ابلط كاذ نودبهل ءرأا عيطتسي نأ اببس ءيش لكل لعج دق

 قيفوتلا ثيدح اما (حاجتلا نيمض لمعلاو ) اهتادس. ىلا اهب لصوتو بابسالا فرع
 ناسنالا نا واو « اعبصا تسسق اءاك اعارذ سيقي ١) قيرطلا كلس نأ نكلو قحومف

 هللا قيفوتي وهف ليمجو حلاص نم هنم عقي اك نا ىلا تافتلالا ىلع الماع لازي ال

 رصا هقثاع نع يذل هراصقنو ميا داو» وهف هداعسو لايك نم هتاف اًلكو هريست نسج و

 درتحا هد وهسنج» ائيا ىلع ماعتلا وت ىغتلا بحو ريكلاو بجيعلاك لياذرلا يف دك

 سنا نكلو | فا رعا ىلع فقيو اهفا رطاب هدانا زوج نا كاخاوؤل و دعبلاو د

 ريدحتلا يف ىفوعد هتغلب نمو ىسفن ةحصن ىهو هذف ةملكألا هذبتلا هذه لك نمضرغلا

 دلل ويل لشنلاو رولا لوتشلاو ةرمشلا نم ناميتو اهو ليس
 ةهابنوهاملا بحتابنا اميامذو اهياخسحضوا ن نفس وفنلا هذه اما لمعلا لمعلاوهللادامعاي
 هئينامطلاو رارقلاو ةحارااوةلاطملا سف اضراىبف كلذ عمو-عفرتلاو يلاعتلا وكذلا

 عيدب يف هللا ىلا دقو اهتالولعمو للعلا دامت هر فايضالا نييكيكفتلا ىلع لمعتاهناكف

 الا راب ىلحتاتو ريقطا هفانل اد نيرزتت زتت اهدحن كل اتهام لجان م كلذ هتقملخ هتتكح

 نواب بففادعلاا 7 نك لقا يه يتلا هب هن راذا ىلامالاو هيذاكتا يواعدل انف كن

 هقيعضأ ١ سفنالا هذه ىلعال اولكتاف حاسنلاب ثلا لعو وامعاو هللا دانعاي او د هقيقطا نم



 همهم تافلعلا ناو

 هداهتجا هيلع ينمي ام رثكاف دع ىتفلل هللا نم نوع نكي ملاذا . هناف هفيحنلا ىوقلاو

 ناروبقلا لبقرودضلا قشيو رويغلا تي هللا فاتسا فيلو فسالا نم سلأ
 عر قت لت ىدتمد نارمعلاو دارا 6 ةئقارلا ممالا نم مككماما ْنَم

 تهذم ءوسالا مهيهذم 0 مذا نودتفتو يمالسالا مكتيدو يماسلا مكيهذم

 اهريغ ويلا رعلارطقلاةمصاعيف مويلاعاشاما ده نم سلفا ةلاهحل اوكرشلاوةلالضلاو رفككلا

 تعالموف ضقلار ضاع وبرطظلا لفاح و وبللا سل اجمنم هللا اهحئاضا مالسالا مصاوع نم

 تقال راخو سكن ىلع ا اهيلع نوتفاهتي سائلاؤ تارككسما تكاسمو تاضقارلا

 ركتاسمالز ىانالو 0 الو ماذ ال ممملعلا عيمسأ او (رهوه)لب 1

 كتم اًلعو“ تفازيل تامدق # هعذافو مالسالا يع

 تبجح وهايازعتوز يلا مهلا هلا ءوسو تاحلشملا ئولننم مالسالا 2 5 أف

 دكا احا وحديلا ء 0 ِ يا مظع' هنادعال ت تناك معن ةانمع نسا ت تع انماو

 ءابالا فرشو ةيمااؤ هللا م كل ءايأي الطلاق ءالعلاو دجتملاو ماركشلاو + ءايلعاو

 بهذملاوفيزحلا نيردلاا ذه وكله انأي ا اللا قالخالاو هيبرعلا مشل اوهيبالا نم سوفتأاو

 ةديظ وأاةئيطاسا وهديشملا مالسالا ماعد اونينيذلا مكفالساف رش مكلو ناتئاي للم هةسلا

 ا امدهملانودمعتمويلا متنا و ءاملاوةر ا>لا لادبع ”ابادللو مهتم جلاش

 لماوعلاو باىسالا لكب اهضتن ىلع

 ظ متامرلا ماظعلا كالت ىلا متأسا *+ ٠ مك ا ةايلا ديم مكتاوتب

 ناش وها دعو ىنساو كلذ نم ىنها وه:ام: كتل ةدعا دق هللا "نا ديب
 ىسحلا ةلزنلاو ةعيفراا تتارملا

 لمبلا عم ىعر نا كادر ايرأف دع هل تح تنظف ول رمال كوحشر لق

 وا اهنوهاشو: ممالا نولحاشت تالاجااسللا و تاللقحلا كات لاغماب“ 0

 الا يه امو اًمترالا جراغمو ومس | جرادمو رخفلاتاءاحو رتل مواقم يف يف اهنوهاشت

 سيماوالا-ورقوهز 2 منان اهكم“ 5 ءيشالو ليطاطخالاو رق "لا بامساىوقا نم

 كلت نع مكسنفنانا وسفانهللا دابعاي هللا هللاف -هيداملاو ةيبذالا سداذعلاىشالتو هبويحلا

 ضيضح نم مكسفنا اولشتناو تاسسلاو ةدقرلا .هذه نم اوهشناو تاءالحاو اياندلا

 ا قاما اهلأسا و مك يلهلل رفغتسا و اذه يل وكل وقا-هدحعالا وم زعلان اب راايهيهرلاةذه



 ٠١ ه/ مالكا هي

 يتطخ خرماالو كاك نمال ويدصق ن ءتناك امى" رحدبكا نعإ اب يتلا أهو مكتع و

 هللا محرفءملقلا اهب ىلع ًاربق ثفن 1 الاو ىجشلايىلتلا التما 1 نكلو فاو
 رم هللا رو ةئلع ركناو هركنان ك2 ىاور لا ل ا

 ياكل "| ةرصناها ور واه رثتفام دىورتو اهاعوواهاعرف ةلداعلاهذه قل اقم ىأر

 ىلففلا« ذود تءطق ل امم وةمهمحباصني سفن ناكدق وهقيقألا اف ريغ رالي نإل

 اناو اريثك ةطخا ن ء جورخلا ن م هيف تعقووا 6 نر يظيغاهيلع ت تريكو

 ًنعنا 2 هنلاس غرا 38 اشنا هوعدلا هذه ريغ يف ةصرفلا اه فيولا هللا م نم بقترا

 نيالا مكاو نيمصاعلا ريخ هنا نيدلسملا ةفاكتاو يلههصو لك نم همصعلاب

8 - 
01 

 ع >> 0
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 «مرذقلاو هادا 3

 تايثالاووحملا حول و٠ ظوفحملا ح وللاو ءةبانعلاو

 ملقلاو حوللاو . باتكلاماو ءنيبملا باتكلاو

 1 : ديك اما مك سو |ادبلاو

 ءامسالاو . هرهاظلا ءامسالاو ٠ رايتخالاو

 يف كللذإ سياظنو بسلا ب يف ةنوزخملا

 تبا لا 0 ركز كورلا قف ةفرعملاو ملعلا كالو ا معن

 رسل اعلا 0 أ ءاشالا مي هيلع . يرحب ل يلا ةناسلا

 اا وف ادام هتاذبهراخلا ىلا عفدتيو هسفاد رهظر نإ ملعلا

 هدصند ريثثسل وهو ءاهالا يعش ةر -هةصاخ ْف وهوه لبروتلاك هءاذخا

 هنشكلا بجحلا مغر ىلع هتعشال حرخملا بلطتي هنا 5 هتاذب رهظيو
 ا 7 0ك را مرا شم ادادلاو

 نود ثحابملا هده يوطاو ماقملا اده رو أحتا نأ تلوابااك
0 

 يف 0 ,.[مناذ 0 تدييوا ردقلاو ءامقلا ةحل) هحالا هاا صوخا ا

 اهيفمالكلا نم عب 0 طارغم نع اللا ىف رتسي ير يمص نم لع اسقرو

 دكار ينكلو مر دل رم بلا ند أاصعتسملا ند أاهتاوخا ةقاس س ىلع

 ىهراو هنير عدباب هر ل اني ءوهاخلا 5 رهوح ولحا نا ِف ْ

 دوصقملا ماما بدرقتلل القو مدقن نا يرطابو 0 ناو ٍبيرمث لهساو

 : هدحاوةعماحتحتتاخدةماوةعاج لك ٠ ناريخ هاش كوننا كلا

 نع اهب هو اننهلع 2 نسما عصو ا ا 1 عال هيلو

 كلت ةماقا نودب اهكاله ىلا يدءوملاو اهب يدوملا حارّسلاو ىضوفلا
 كح اكلم ع وأ أدرف اهعراشو اف كارو ناك ايهم نيزاوملاو دودملا

 كلذ ريغ وأ 27 أر ود وانانت اسكر وأ
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 سيماوناهل عْضي نا ىأرف ةاياعرحلاص يف رظن ايكحاكلم نا ض فو

 1 اا حلا تذتل 3 و اهتداعس مظنب لفكتت
 يفةعمجو ةراذالك موملاهلاون م ىلع ل وهاذه 0 ظداا كلت نع

 عاكحح الاؤ تاغؤ رشم تقلكخا |ههمؤ هن آلا ادخ ؤ دان اهنقالا ارق و اعلا

 بجو لاو>الا نم لاح ىلع فاتخت ال ماظنلا ىلا ممالا ةرورض 01 ظ

 كلت ىلعاهيرجو هبف يه ينلا طسولا ىلع اهقابطناوةما لك نيناوق ةحماا
 نارمعلا ون دمتلا نم اهظح نوكياهتداعسواه ري ةبلاللاهقفاوملا سماوتلا

 كل نا قلما نم نأ 8 موتا ةندمتلا تانك ل
 أنك واع اذاوتز هنستل اناك2 هاو تطورت

 ىه اأو ىموضتلا» هوجو اذه وأ ثانلاةكات ل 3

 هيما رتل و ط نمدوهج ع يرجت ةموم ماكحاو هب همك ايان

 يلكلاهجول!كلذىلءاضيإ ريف فوراظلا بس اهريبغتب يضقيامثدحي ىتح
 اهيلع فقوتي يتلا ماكحالا نم كح لك مي كلا كلملا كلذ عضو

 اريقنعدي مو هتما حلاصي ةملع بسح 0 1 ريسلاو اظنلا

 ا هاعيرجيامو هل يرام : أك نيعو ال 41 الو

 طساقو فرتممو ناجو فرتسحو عناص لك و هتيرضو هلمغو عدازلاو

 لءجو نياخو نيماو نهاوو عاسو دجبو يناوتمو رياسو فقاوو ئاجو
 ا ل

 ا تضقو هتملك تعم - دودحو 0 سما ون لع ضعد ىلا

 ةرهم ضعب رما مث ؟فاتخت الو مرخنت الو < فقثالو كلذ لع ريت نا

 اهبابساب < ةماعلا سيماونلاو “ ةيلكلا اياضقلا كلت لحي نا هباتك
 رم“ اهتارثزاانل رهو © ايتاراغز يردابلو “يال ديو هلم ةيتانكلاو



 تايرظنلا كلتل ليث 0

 يانا نم أ ارذج الك هلخ وذخ حاولا يف اواحس نا < هظوحلم هنم ةيانعب

 ليدل ا هناف الك <اهنع بغي وا هنعسيفت.نا ةفاذج وا < اهتماش كلما
 نكلمر لمي ال يذلا ميلعلاو لفغي ال يذلا ميكملاو ىمني ال يذلا
 هكلمو هناطلس ةعسو هتشم ذوفنو هتردق مظاعتو هملع ةعسأ ١ اذليخا

 ىلع ندم يلارورمت ضعلا | يمذالمو يشاع ند ةلداخلاا او اهءاع كن كلو

 1 نا 597

 ءاش امب حوللا يف ىرجاو هماربا مكاو هماكحا عربا نا دع
 لز زحاف' مهاطعاو ايتطف ان مهحنمو ةةديشا مضف ًاريتساو هعب .؟تارد مالا

 نم اههعزتنا نيفيرش نيرهوج هانا مهبهوو هب مهح:م ام فرشا نأ كف
 رهوجح ىناثلاو لمءلارهوج امو الا -هئاذ ةنازذ نم اًيعرتخاو هتاهاسو

 يتلا ةماكلا يه كلتو هيشملا حارسو هدارالا قالطاو راتخالا ةبرح
 000 الن دقاالو ندا تنات"لب اهال ولو, كمر نه تقس
 تاومسلا ىلع ةناما نيفيرشلا نير هولا نيذه ض رع نارمعلا مظنننا الوماظنلا

 ال ا باميلا ناكف ناسنالا ايامجو اهات نع نينأف ضرالاو

 , كا ولد ضحوا ةداتل ابل وهج هترابلاة ياس هناا عب اا مل
 "001 0 يتعد يف ايوشناب كلما نلعإ + .اهلجا :نميديف اعدوأأ ىتلا
 لبق هريمض يف[ هل لوم الئاق كو 0-0 ةفحصو هنادجو نم

 . ,ةاراام لماع ل اك لمعيل ( ميلعنوامعت اب يفا متلشام اولمعا ) ءيش 15

 ياه الاوهرتسم هل لبقتلا 2 داارلا وا ا ين وسن جل ر اعشاب
 هعاق تايائعااو همزال تاياغلاو همواعم ليبسلك ةياغو هرضا> لياسولاو

 نيكمتلا سحاهلك لايعالاو هغلابة جاو هحيال مالعالاو هحضاوةّححملاو

 هاوذبم لماع لكل يمسلاوةدارالا بسح ةدعاسملاوةنومملاوهنياس نيوكتلاو



 ا ردقلاو ءاضقلا لاوحال ليثكو ريوصت

 انا اريصب اعيمس ها_كمجف هلتبن حاشما ةفطن نم ناسنالا انقلخ انا)

 نيعلاو ريا دحن [ندحسلا) هادي (ارومك اماوارك شام 0
 لل 2 | تاكاملا كح 0 نأ دس 2 ءاضشلاو 2

 هرآ ريتال اد هلدج يذلا تناكلا كلذ ما" كاماظنلا كالت 2س ل
 0 وصخ ح وليف لحس ناد 0 و ةعدص نم وه وهبرغحمت أم عدوتسمو

 ٍديزا اًراهظا هبتاكى لع ل لعجف هيصخشلا اياضقلاو هيئزملا داوملا عيمج هل
 فادادخسا تايضتمموهت.عر دارفا نو؛وشاهتطاحاو هن رردنل وم را

 لد هاح لع يرش ام 1 كح ميا ةاعسو وم ةواقشو مهتابغرو مهئاوهاو

 رابحا ىذا نود هتسشم 59 هتدارا 3 يا رب هراتخس | م3 مهنم درك كرف

 مانا تراحيص يف لذ عام لف هو اسال 8-- وا

 هلجلا ةدم "نم كلذ رم نيل امنو هتذاراو هتراثق ف لس 000
 دالوالا اندلا ميعنو ش *اعأ || طسو ةاملا مق هظوظحو هلمع ةباغو

 مايالا ةدعا دامو ءاعبلا دادتماوهتاطلسلاو كلملاو ةيذاعلاو ةحصلاو دائحالاو

 ةعقملا ىلع وهسبل أم كلذ هأ ثاو هئيناطلاو ةحارااوهندكسلاو ودملاب

 ىعسل ا تاخألا عسو ْق 9 هنا 0 : رااتادوهجت ن :رم هنهارلا

 0 ءرتخم وا اضسلف اهيكح وا اساطن ادبط وا اقالخا ماع ريصنف

 أاحش انامرهق وا اعاطم | م ريصف 'ىلغسا نأ 0 هر 1

 هذه عيج ناف ي > املا هذه هيشا 0 وأ صوصخم ددعب 6-5300 لسن 13 3١

 هد رظاحاو <ةودحو ريد اتمتاياغلاو معنلا

 دحاو لك ىلع يرجي ام لك ليصافت حوللا اذه يف لجس هنا ضرغلاو

 مكر اهذ لخاد 0 أمو هراخا ةرياد ن ء جرا وه م هدعرلا نم

 ةفدلو كلا ىلا ن2 ف وهات ع ١ كلذ ثول كل نر

 ١؟



 ءاضقلاح وا يفامىلع نيعلايف ام قابطناو م ولعملا يف رثءويال ملعلا 00

 دل هلا ول نيوكشلا لحس يف نا راسا عير
 ك1 ا 2 ناو اد دق نا. ةماع 0 0 ةناو 0

 اهتةيقح نع ةشملا رو ل رايتخالا فتاقنيو هدارالا ا ٍ-

 دق وحوض ولاو ءالملا ةياغ يف نيتةقللا نيد 0 دا 3 و

 دجوب مواعملا ناو مولعملايف هل رثا ال معلا 3 0 اإ-١ نم مويلا حبصا

 لهاملا لهج وا لاعلا لعب ال هللع ةلسلسو هبابسأب
 هنهار ةقيقح هتروريص نا ولف هنهار ةمصج الا قاعتيال ماعلا نا دن

 لا 7 ورانا ناك ليصفتلا لجتك حول اذهو لاس اورادل ملعلاب
 ءاضقلا مرباو اليصفتو ةلمج ماظنلا نم دارا ام كلملا ىضق ثيحو

 ةحسفو نيعلا ةلحرمو لمعلا رود ىلا ماقملا غلبو “ البجستو * ثلا ءاشامف

 سماولاوهرو بسلا جيلا ماا قط لع نيعلا يفام 0 لفع ةوحولا

 011 لوطا نم روطو اخت نيت ءاشنأو داي لكل مر رقما
 كلملا تاذ ىلا هب راش يصوصخت ىنمم ىلا زءوم مساب هنع ريعن هل ةوق

 ال 00 ار تركت لدا وصلا# رثكلو < هيم رذاملا راالا اذهر ايتعأ
 0 ”امررلا 0 ىهؤ ةروصخح اهحسا ههو ءارسالا تن ع نكذلو ظ

 نا نا ل عرشلاو وا ا راع اماكايهتاس دقمو اهقالغا

 كلملاةلالجناىوس - 1 ميحرهتحرأ 1 0 هداجيا ث.> نمو

 0 اكلت 0 اهترتدورطس اء نس ولكا 0 ا

 ةدارالاةِب 00 (مظ اعتوىلاعت )ةماعلا وهصاّْ | هثامساياهماعو اهص اخ

 هتيعرااهنم ميش لعجا ا  تالاراخالا قالطاوهءيدلاةبشملاحارسوهسدقلل

 هاد لا اوم هزل كلت هل ن 3 تاق 0 كلذ مهم قحا وهنا
 11 نوكحت ا لأ ليات هقوتح ف لتتيو ةكلم يف ف رص

 0 م يورو
 ١ وع دنا جلا

 س22 7690 2 د 8883ج ج5 2 و وج ني در م ع



 ا نوزخملا ملعلاو ءادبلاو بيغلا حئامم

 ناوتاخ ف موب ل نا_:طوسم هاد لب ةروجح هتاف رضتو

 هزاتحا ةي رح نم اسش هحاولاتارطتسموهئاضق تاعدوتدنم ةباشن اإل

 ةيبلغالاو تااضنقالا بسح ىلا ارظن يه نوكت لب هنئيشم قالطاو

 ماّمم يف ءاش ولف تالولءملاب للعلاو تايبسملاب بابسالا طبار وه ةثاف

 ءاودإ ذو 0 مك دا كم 0 ءوم راثلا لمي الثا

 هيضتمت ىلا فورظلا سسح هلعفي ام 08 0 0 نم محا

 ا ها 5 د الا مار مالا
 لطي مو هفنل كاملا هصنخأ يذلا ماتملا وه تالبتملا تلات كل
 ريمس الومدن الو ريزو الو كيك هتنعر نم ادحا هنم 2 لع

 ملقلاهيف فج يذلاولّدييالو ريغي اليذلاباتكلا ماوسيغلاماقموهو
 كلمال هَءلخ نمدحا اهيلعر هظيمل يتلا تانون كلتا وزخملا١[سالا طبترتدبو
 هدنعس غلا ءيفاهي اا و 0 يور كلا ىنالو برقم

 رحبلاو اوربل |يفامم اميووهألا اهماعيال غلا ل اهمهدنع 01 لعجو

 يفال ا سبانالو 11011110
 ري ا و عومجوه يذا ا!نيبملا بانكتلاااذهو أ نييمبات #01

 مادا هتنااعب هذو نيد رقملا نمهمعأ اطلهفأ لجتي امتا لام ل

 لاعار برا ل ابكلا كلذ نم أنتي هفادبلا يدابم
 ماقم انه نمو اهئارو ام عالطتسا قا نحل ل لافس يللا نوصملا م اعلا

 يمزالمو نيب مملا زالت يتلاةبغرلاوةبهرلاو عوج اونزإلاو عزفلاو ف 5

 0 نم مهنا ل باتكحلا حاولا يفاودجو نا و مهناف هرضحلا

 تاما رس كلن 4 هالو ميل دودو وكلا

 ه 00 ةدارالا نم ةشعمش .أ| مك د الاو وحملاو َتاّلدَلا نم 6 ءارو



 ردبلاو ءايضملاو ةيائعلا نيب ققرفلاو ماعملا ىلعلثما قييطت 55

 ْن وقياخ اان رمزا م 211 انو باوبا لف مهف ةئلطملا ةعشملاو

 طخ ام | الل ٠ نم' م هرهاوظو مهرطاوخ 3 هال را نودصرب نوع

 0 هما تحج ىلا نفوتلا قلازم مهب ل مهنعةياثعلا رظنب

 ا 0 ا اولا ور قيطتلا تاه تفرع دقو الا كا دال هلك اذه دعي مث

 سيماونلا عبضو ىلع هتعزعو كلملا 1 'كلملا نكيلف يللا لك
 ماَقلا وه هيدي نيب بنتا اك لمعلا ةداحل يه هتضقيف نم حلاصل

 000 لاو تاسالا ةلباسو تاباكلا هفمسر يذلا ١| حوللاو ىلعالا

 هس عاوت اصاصت تالاف امو 1 يذلارخ ل أتم جول

 اذ ون ىلعو تايثالاو ودملا حول ردقلا حول وه تائياكلا يراجو

 5 0 كلا لصفخ للاعت هنوعي نو - لدثمتلا صاوخ نياس سف

 اهناسعضنو ملعلا ناسن و هعانصلا زارط ىلع ت تامهملا كان نحب حضونو

 ”..اهتيباوف قرفلاو ردقلاوءاضّملاو ىلوالا ةيانعلا يف (لوالا) روما ةدع ف

 يف يلك هجو ىلع ءايشالا عيمج دوص توبث نع ةدابع وهف ءاضقلا 1
 ١ ا #0 نع لوصح نع ةراع ردقلاو لقملا لاعلب هيمسن ى رحت

 طايترالا ضعب طبتريام ىنعا يسفنلا ملعلاب همسن درج يف قزح هجو

 ماسّتدالاولوصملا كلذ نكلولوالاك اتاتباهنع ادّرجت نوكي الو هداملا
 اهب ةبجاو اهبابسال اًدنتسم هيترتملا نياوكلا نم جراملا يف ال قياطم
 لكلاييلاتمملع ةطاحا نع ةرابع يهفىلوالا ةيانعلا اما - اهتاقوثال مزال
 ةلمتشم ءاضقلاب ةطيدم سف ليصخا فشلا ها ماقم ةم يف همأت ةمأك ةطاحا

 هنلع لضقب عقاول امنظع ردقلاو هب طيحردقلا ىلع لمتشم وهو هياع

 وهيذلا 2 ىلع ا قوس يه سه ل دا اهل لح ال ةب تعا” نإ قد

 همزاللا ا || نم هن رضح مزايامو هم هشاذلا 0 3 هناذل هروصح



 ١و ءاضقلا لع

 تقلا اعل ا اح ةقيتملا كلتو هيايصفتلا ةترلا د
 اًمااو لوالا لفعلا و لوالا حفرأاب 0 3 ور ارهوح ما هم

 ل ْط ةيدإمو ة2 د تادزود ىملا,تاساشرك 3 كلذ ريغو ىلعالا ْ

 قاتم الاوا كي ركدام لع ملباقحما ابا رملآ ىف هيك اسجحلا ماونألا 7

 : اعلاحور وه دج دهرا[ كلوودا يوسع ل ماعملا عستي ال م

 ىلعامتالا 5 ليتات اهانه م ءايشالا روص عيمج شّةني هبفو

 ردوصي ال اهناعاب هيف متءايشلارووصلا عم همامتي هملعي يرانلاو يك هحو

 ر يضلل كلذ واهل لويبمنلا تافع ر طل هلاهر وضح در>ع لب اهلع ةدياز

 ني لمجلاهذهاراف صنايع تباطيعا زود طل اوذع تنبت تانيس اس
 درج د موجات تش فسح كبعتلا لع ىف ( ىناثلا) اهل لحال ةياسا| نامل

 نطنتتنا اه نم تك هد و دوحوم لكد ةأح هبو 1 رهاق رداق

 نع ةدارع رهاوح يهو ضرفملا يف طياسو دوجو لع ناهربلا لصحت و

 هيطحت تايلر هذا دادعتسالاو ةوتنانعرتيلاحايسسلا ل ا

 اهادع انملوايمهتاوذإةكودضس لامك سالاو د ىلا سر ا
 هللا ريثاتب مار الا ل وفنلا 9 وداوف ةرث٠وم هرهاق راونا يهف اهتاوذب

 نم رثاو هللا 7 رهاق ن نم شدا هيو اهريثات ىه ىتلا اهتير هأمف اهف

 ا هينس تناسي نو حبس دا 1 اكةتردقدألا

 مهو نيد دىكلاو نييناحورلاو نيس ركملا ةكناللا تادرحجملا هذه 0

 ايغناكمإا تاناصتن يجو مردببتلاو وَلا ملاع ايا اعو تت
 امهيوتالابكلانمراهلع' قلت ناضظ نمانتطت اعاهن اا
 هتيراج ةفص ةدوص يهوتوربجلا ملاعب ىمست ةيرهاقلاو ربجلا نمرابتعالا

 ةتباث نكت لول اهنم هضيافلا تالامكلاو قياتْللا كلت نا مولعمو ىلاعت



 ردقألا لحم ْ انسامأ

 اهنايعاب :هتئاكمالا قياقللا كلت اذافاهنع اهناضف نكمي لاهل ةلصاح اهف .

 يننالا ءاضقلا ةدوص وه ماشرالاو شننلا اذهب 1 أمن ةعقتكم اهتالاك و

 ىلعالا م اما مسر يذلا ظوفحملا حوللاو تاتكلا ماوتوربجلا ماع هلو

 قياتملا نم هين ام لكاتل ا ضي نع نيون اند هش لوالا لقعلاو

 ناسنالا مع ملعلاب م 0 يذلا مركالا كيرؤ أرقا ) هححصلا مولعلاو

 ءيش ث نمناو ) 57 2 يمه هدرجملا رهاؤوللا كلتو ( 0

 0 ا نامزؤلا ليام :عةل م سيلا "كش الو (هننا: ع ل لا

 ناو را ءانلا دقن اك ةدتلا ليف ( كلاثلا) اهائمءاضقل انة ندع

 "رص تارا ل
 هع مانا اهسومش ىلع ةريدتسملا تاءاظنلاو اسهتازادم ىلع

 هل ةكرملا هسوقن راعاب ردقلا " 2 اول هيض نراك هتازاس ظ

 الو هيذاح وا ةعفاد ثكثكحأ 0 1 نمةلاحال هل ديال كرحتم 12 ناف

 ِ لاوع نم ىعف اهسفن تعاد ىه الودسوسءار "ةماطاكل ئكتلا التكتل كش

 راونملا اذأ“راتثلا لحيه ىوتلا ادذهق اهسشطلا ةلمل' امون هذاهشلا| ةازاوا
 متي دون ةدشلاه ريما لمت الو ىنا تنال ءافصلاةيانل ءاضقلا ملاعيفهيلكلا ظ
 كلئختنت اهعامشب دوشلا' نم اهنف ام-كازدا نع نيك ت1 1

 دام ف شفتني 9 سوفنلا كلت حول يف هنلج ااروصلا

 كال هن و توكلملا ملاعوه ملاعلا اذهو هيئزجلااانتامواعم نمهيصخش
 ةمهتو دا وملادادعإب ملا ا ري دملا هرمأب ة متلتهلا للامت هنذاب هل اذا

 توربجلاماعوهءاضقلا لحم نا اك توكلملا اعوهردتلا ال تانحألا

 قحالتتو تاكرملا ٍباتعتت توكلملا ملاع ينعا ماعلا اذنه فو
 مهدنع اهنع يملا هيناتا" وقنا كلت ىلع دولا ىلاوشف عاضوالا



 ١ ردؤلا حول يف تاالاو وحأا

 هتا دعا. مييصي ةلاثثم هاوملا “ ضيفلا "د 0 سوق

 دوصلا كلت م اسكراو هيصخشلاما رحالا يف ةر ب ةصخشتم هقاعتملا 56

 دايملاونركلااههيتيو تايثالاور وحلا تستي هينوددس
 اك عرخا, دعب ةدوبم: نيدل دار سلو علت نم تاعيبطلاو تالا
 هريدتفتابثالاو وحملل رخلا نعم اذهولازيال ايف نوكلا ملاع يف هدجت

 نوك اهعبتي ةيلك اًءاضوا عاضوالا نم نا ىراصتلاف يا ىلعو
 اينالاك و.هذذارتملا اًملاوحا اهسترإ تازوساهنمواهدابفوهسرا ا

 ْن وكف اهف ةلخادتم ت الكل ١) كلت نيب ةلاختم ثأيث ردا هذهو هقاعتملا

 لاح ثودح وا م نياك لامكل هبجوملا هبترتملا عاضوالا يف ةفياط لك
 كلذ ْث ويح نضتقرءاه دا اهنم نيعضف نيم ةرصحنم اه رت ا

 نيب عقاولا كالو ىرخا ةروصب هل دتوا هلاور ل تل

 ريداقمعومج وه يذلا هلل هالختملا عا عاضوالا كلت عم مهءرمتبيأل نيعضولا نيده

 ىهتنمو ثداملا كلذ ءاقب ةدم وه عاضوالا كلتل هبحوملا تاكرأا كالت .

 هلومد ةراشالا هيلاو هداج ريخالا هعضو دنع ثدأ الا شدنلاو اا

 لكب هللاو هئاضق ليصافت | اهلك رداوعا دعت باتك لجا ركل لان

 انا < لغو تالا تلاد معيضوت 05 لق (عيارلا) طي 0

 ناجبلا نيب ناهذالا ةحسض كل ين حوا نهي تاخعاشلا كلت 2

 ا ءب ملاعلا ةروص نا وهوراصتخاو حيضوتب هداربا انهنسحيو
 نماكسم ن نم اهزوربو هنم اهرودص دنع ناسالا لاف ال هيا نإ ىف تناسلا

 2 هنا د يهف بتارم عيرا اهتذاهش رهالشم ىلا اهبيغ
 برقلاو ءافصلا ةياغل اهب روعشم ريغ اهناك ءافلا ةياغ ىلع هبونغغ سغ وه

 ةيأك لابلاب اهراطخاو اهراضحتسا دنع هباق نزخم يلا لزتتتمث درجتلا نم



 كالا ثحرم ١4

 3 رحتتف اهلا هتداراو 2 وش ثع رنيم هيث 8 هل انف رخىلا ل زنتتمث

 نمير اخلا يف ثدحي ال كلذ كف راحل يفهنم رهظتف اهداجياةدارا دنعءاضعالا
 هغلاغلاو ءاضقلاةلزنع هيناعلاوهراتعل اةلزنغ ىلو الاذا هب ايساوهتدام سس< ثداوملا

 ىلا ترظناذاكّلملو هيرصتملاداوملا يفهثداحل ار وصل ةباثعدعب أر لاوردقل امام
 ةداراددع كلذ ريغوا رعش وا ثيدح وا نا رق نم كتاظوفحم يف كلاح

 نرسل لو ككل قرات اهتدجو دوجولا جراخ > ىلا اهزارباو اهتوالت
 ور سرا 0 2 تاوف ياخ هلوقب ةراشالا م ا هذه

 ريالا نمو ( دوجسملا رحبلاو عوفرملا فقسلاورومعملا تيبلاو روشنم

 باتكلاوهطيحملا هاما فها ذاع نارطلا ننركتشاا رعلاو)
 هرشأو ردقلاهلصفام وه روشنملا قرلاو لوالا ءاضقلا شن وه روطسملا

 ملاع ةانح اهب يتلا هيلكلا هقطانلا سفنلا وه رومعملا تببلاو ءاضقلا ملاع نم
 تنرقو هيومسلا مارجالاو تايكلفلا ملاع وه عوفرملا فقسلاو ما-جالا

 ا ”متيِف هنم حورلاخفنو اهنم دوصلا لوزتل رومعملا نيا
 رج وهوةتامسلا ءاعد ف ةماعلا ركحالا قمعلاوه 0

 رعاامبوه 5 سا و هش 5-5

 2 مهتماك هل عمج ) نيملسملا ها اا 0 ماطال -

 تمحو 3 ءاع رك علل اهودتعاوهيمامالاا نكد هنااا 007

 نيم 5 كا 7 77 اةشغا ٠ هان نعاؤوألا خلعت عنا قيامحلا

 عيمجلا فرعاو مكلا تحكناو هر اودسس !تردكت اي ماهفالاو هعيقحلا

 ذل الإ م / مهيد عازتل ا | ناو هذحلاو ةلامم لع نومهم مهنا

 1 لا كراممال وكلت اين تترافق ىتلا تايفالخلا كا اذكهو

 اهنعمستو اهارتيتااةلاخاب مهريصو ا مهم 0 تاليولامهي 35



 اف اللا امم

 رافلو 5 دشاالماوعاهيف يلوح 5 .مطلا اللاثا ءزا اناا كات وعل -مويلا

 ثابا اغلاو يما را مهفت ودصأ املا غابت : يفةانًألاويو رك !!مدعود دطاونا ل '

 ىتشملا هللا اللو هنا م ءىلواو هيغم ءوساو هقاع مخوا كاد مالا 8

 قازاحا ا تيارضلا تال نع عورتل !او. 1 هذه ةلادإ ْف ةيغرلاو

 هارت رومالا لدياوا عد ىف ءادبأ !| هلأ أما 5 هللا 3 نا ةياحالاب

 تاوعبلاب,: لفن ثارو» ةممالاتساالا مرسماوعلا نيباو هنهارأا قياما لجاو

 حاتنو هدارالا ةيرح رك الا ادبلا له - هيسدقلا تافصلا زعاو هيحلألا
 كلاهوهزعلا تاذل يصوصخ قح وه يذلا هيشملاو راتخالا قالطا

 نوكي ناو هلولغم هللا دي نوكتال نا الا ءادبلا له هما ىلع كلما
 دارا ام ثيحو ءاسش ام فيك هكلم يف فرصتي ناوناشيف ءوي لك

 الطعم ا ناوكعي الذ ألاتتم فرصتلاو اماد 4م ضيفأا نو ناو

 نا ناسنالا كيري. | ريكا واع نواومد ع هللا لاق المهم انوع الو

 كلاملل كلذن وكيالوهّيشم ةيشقو هرايتخاةقالطو هتدارا ةيرح هل لست
 هيناسنالا ةَميممللا تاموقم ىدحا يهىتاادي وللا حورلا هذه هبقو يذلا

 رامخإاللا لهم | 0 رح انه ردمعلا 5 .م> هسفن لع نك ناسنالا كدري

 الو ف ةيدنلا ف هل ةحسف هي ادود 2-0 ادم همرأب لع و هداراللا 0

 ديدختلاو_كادنبسالا ىلا هل انكي الو ريانردعلاو أ ليوكلللا نا هل سم
 هللا وحمي) ميركلا هياتك الم هلوق ةحارص نع الهاذ ليدبتلاوريستلاو

 ىمجيالامو (رمالاو قالا هل الا ) ( باتكلا ما هدنعوتيثيو .ءاشي اه
 نم ىلع ةعانشلابنؤيلأل ١ ءادبللن و ركسملا سسح نكللو كلذ رياظن نم
 هعكر اقع يضعمت و٠ ل اس هنكت ف لهملا 1 اتم دمع 0 هدذ_ه ل هب 0 وهب

 روان ثدح هذاجتسا لعد هروربو هن امد كمد م ٠ ىشنأا روهظ ف ةماذلا

 م



 تانكتملاةنماخب كلتو ددجتلاو ث ودحلامهف ىششمتي ولهجلاو ملعلا ىهيلع

 تالا بجاولا أهنع لاش و د تابدحل اءةقئحأو

 ار نالت كمل ليال ]و تتن نا (نياب ذاعم) اوداوا_نيينااننلاب نإ قرت ل هات

 مازاتسالا اذه اواهج مهنا ما هتافص سدقا اوسخبيو هلاك ىلا صقنلا

 روجعسو لجاوحضوا رمالا ن اذ الك هياذلاهذه ةّلضمو يلاتلاةدسفمو“ يبا
 فرعي ل نم ناكيرتو تيطخ لك, لوق هتزيهج عطقتس ام نايبلا نم كل

 عيمج نافرعت لب بيصنالو ظحةفرعملا ل ماكن ههل سلففي ف رتءيوءادناا

 ليبس نم هعفاو ه داكنأ ىلا مدل نق و ليمتتلا نو هد. هللا لفنان واياقنيماسملا

 نرسل ندادزل م لوا ادت نادفا تاج يراتا” نا كيلع” رم متفرع

 هطقجوكأ ثنامك هطاحالاو ماعل او ءانسلاو رتونلا ةياع ف اسدق ارهوج هسغ

 70010 اوان كادوا ةنرتماديسدك, فرعا رهان, (ةنادطتما ل.

 تان ا تلطبلا لان تيبرتلا ين |[ رتاسس لغمتد 4

 لوقعلا كلتب لغالا انسهف رط قلتي هيئاسضن تادوجوم اهناكماو اه
 ابعم امو 18 تاغ ىلا هيعب بطلا || مار >الاب ىدالا ل طشتريو هلأ نة خلت 9

 نلت امنت غبت ف هتيلذ رولا كلن هلع تاكو و داسلا“ ون

 بسح تارا 6 اعلا تادوجوملا 0 و اهتاع نع اهدوجو

 اهريوضتوا 1 ( ملم هلايآ و ايل ايامك (لقعلاب) ةزاتف تاز ا

 د دج 0 أ هجو لع ه دمتسملاجا ولالا ل باوق نماهنود ام يف تامولعملا

 ملاوغلا نم كم لفسا وه ايف رجلا ا هريثات ر 01 (رمالا ماعي)و

 اهيداب ةملظع ىلع اهتلالذ رابتعاب (تاماتلا هللا تالكب)و (هبيغ تافم)و
 هراّث مق يف اهناعم لع تارلكللا ةلالد اهيفتالامكلا نم هعدوتسا امو

 09-0 هذهف ىرخا ةهج نم ةنازخو ةهج نم حاتفم 1 كرد باكو

١ |! 
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 7 اهريغو ملقلاو تالكتلاو ةينال حملا

 تمام يف ةديبكلا , ملقلا اذه ما هثار تناولهم 6 لالا

 هتنيبو هلا نكلللو ةلاقزاكلا» نم يدعم لا وبل انك هّيكلا ةطمانلا
 رامتعاب ظوفحملا ولا يهو اهبايساو اهللعت ةمولعم ةطويضم روصت 4

 هحو لع هيلا علا يداملا كلت نم هعادذ ةمصب اهءاع هّضيافلا روصلل اهظفح

 هكر حملا ىوقلاوهيكلفلا سوتلاباهنع ريمملا ةيئزللا ىوتلايف شةتنرمتطبسب ٠
 تاهو لاكشاب هصخشتم هئزج 6-5 افلا مارجالا كلت يف هلادقلا

 روصلا هذهو هجراحلا ةداملايف ربظي امل ةقياطم هنمعمت اقوال ةنراقم هردّقم

 ا ملاد وعرف هكرألا طاوماف اناطدإلا 5 نسوا انلو جس دلل

 هن رردقح اولا 7 مه يِنأا يداحللا كلت فاقد هس نخل نايك مرج ال

 ٍيفمحّدرت يتلا روصلاك لاثملاو لالا " اغ ابا اعو تاثالاو وحملا اهفو

 هشتاق اف ظوفحملا حولل الا فال اذهو لدتو لوزت مث انل انلا رخ حول

 الو ) نيبم تاتك نيباتكلاالكو انلوةع يف تادلكناك هرم  ةظاوطتجم

 (نيمم سات 007 انصح يشلك (نيم باتك يف لاما ا قفاور ٠

 تايثاللا زا وعلل تاعك انلاو باتكلا ما وه ظوفحملا حولا نا هلا
 ان الكف اهعورف ًاماؤ هملالا .كتكتاةلوشا اوه ةنانلا سال 20

 هقانيقالا نموغنلاوةيتا ولنا وذلك ونشلاو كاودحلا وشل ويرلسرف ولا
 اهضعبنا الا هللاتالك عيمملاوناسنالا ىلا يهتنت ىتحهدعاصتملا اهبتارع

 كاتف عطتقنيال و ىهانتيال ضيفلا نا ا؟ وهضقانلاهتااك اضع وةماتلا ةتايلك

 نا لبقرحبل دفنا ىدتاكلاًدادم رحبا اناكول لق)ف قتال وذفنت الت املكلا
 وهف قيما ىلا برقا ٠يشداكنإ ال و(اددم هلغجاننج ولو ىف زتايلك غنت
 هلل املق نم مهفت كلل اااالذا اباتن .انفشك يتلا زوهرلاو تايساس اللا كلت

 اه ماقلا نا 'نولاوف ةيلقملاو ةلطمملا نم ودمأ اهلي .همهتبام ةتمظع ت لاح



 0 زاةا>تباؤب دلاج 58

 نا وا سشخ واججأع نمءاسلم ةحفص حولا او تبصقوأ ديدح نم هم دامج 1

 10 ين ورا لاكشا ريوصيو تاو دال كللتي نا! "كيوحت هباتكملا
 0030 0 ةييرلا ب كيمو ملا تاذيفا راك الار وضعت لاكسسقو
 مهتبا اكو مهحا ولاو مهمالقا ةباتكو ةحولو ُة ةملق ةبشن ال كلذك مهتافصو

 ياكل از انيندرجو ظافلالا هذه تالولدم يف ترظن ول 3 7

 تايصوصخلاهذه ناتدجو اهانممورو اهموهفم لصا يف هلخادلا ريغلا

 00000 يزين جيم ام بصا نع هب راح اهراس ا ايقخوا اص انو كك

 رهوأا ىوسح وللا الو تناكتر وص 3 | ىلع قياْاريوصتىوس ةباتكلا

 تا ويح دعو اس ويلي اييج نراك اا ؤعس ريوس ]كلل قيل لياغلا

 قالا ساني ام لعابا نمىلوا هيمل الا بسائي ام لع رومالا ةذه لمجف
 هيلا. راشملا هيولعلا تاربدملا سوفنو هلامعلا ةكنالملا بولق نا.مث

 حاولالاو هيملالا فحصلا كل نم اهأك ( ارما تارب دملاف) ىلاعت ِهلوتب
 نم ضفلا دمتست لازت الو تابثالاو وحلا باتك نه يهو هيردقلا
 أهاوق ف قرطنت أ عيطتتسا ١ اهدكارمف ١ 16 تسكلو ه.لاعلا ايدام

 نكت ناو اهناف هدحاو ةففدثداوملا عيمج ا هن مل درتو مولعلا ةفاك
 دودحم وهف ينامسج واج لكو قاتلا 0 اهنكللو ىوقلا ةناحور

 اىلالاو مقا رسالاو ىامكتلا هظاردصي ىف نييسلا»و جدها اذ ريبغتلل» لئاق
 هيفاضالا ال هيَمْللا هتافصو بجاولا تاذ وه امثا كلذ هيلع ليحتس
 مهو هتاعرتذو دقات وئصم 15 ”نىرالا 1 و لوتاعسل | هئاضقو هرما ماع و

 لاوحاالاومولعلا يف ددجتلا - عقاولا لب مهلخياسلا نف هتكنالم نم ب رض
 نورم*٠وي اف نولعفي نيذلانوبتاكلا ماركلا مه كنالملا كئواو

 اذهبمحلاوحاو مهبتا رم ضعب يف طابتراو قاعت لسرلاو ءايبنالا سوفنلو



 ١ 7ع هاشم ةةةيمح ناسو ءادنلا ريوضصت

 هركذ رع امم عفداو ىلعا وه اوهتاماقمبسح مهتلعتك <
 ةرب ةلاعرتل كلت ىدحا ين مستريدتف 3 ةيلاعلا يدانملا كلت نمكيلع

 2 سفن ةوقلا كلي لصف الثم ادغ لا ةثداح.هل أمعلا

 ذاب ةدمس امو هيل: ننسي امارباع ليشتخل تيرلا كلل لع الطلو كلل
 امهبارضاو مجنملاو نهاكلا ليزك اقدصو امحهراخا وكيد هبل

 نيت نظلا تاداما ىلع لب ينبع دوهشو ينيقي فشك نعال نياياقلا

 كلذب عئام م لوصح وأ رع اهعوشي نم ةوملا كلت ىلع ا 3

 صاخلا لمعلا هلع وا هةقدضصأ مدعب اطورشم ادغ هتومن وكي ن ناكلت دال

 ءاضتقالا تسح لع "ل و|هناوم مسير نوكيو هيلع تول عوقو نم عناملا

 ىرخاةراتيبنلاهيلع علطبفعوقولا ف رظس سجال يتاذلادادعتسالاو يلوالا

 يف (هلل ادب) كلذ دنءلوةيو هجولاكلذب العمل والا هريخ ف الخربخيو
 نم ريثكو ىتمنب سد ويوم رم نب ىبسعل عقو أمك .هلحا ءاحراو ه١٠واتيديزنأش

 رهوج ناك ناو اديلاوةروهشمصيضاقايفكلذ لثم مهيلعهللا مالس ءايبنالا

 لجهّلل 'ي . ثلار وهظانهدب دا رجا راحل نكن هتادخدعت» يشل ار وهظ وهدهانعم

 لب هلم اهدي لوقي ةكئلمو ةجيرح يذ ياو هللا 07 ةنعوتاذخدع ةنأش

 انلوقو مهنع هئافخا دمي هتلخ نم ءاشي نمل هللا نم ءيشلا روهظ دارملا

 العم اذهو ناشيف نإ لكمشتلف هلل نأش وا هلل كب اد يا )ّس ادي

 دايقنالاو قدصلاب قرعاو هريادعسواو هقيّمح ةنم ىلجا :يشسيل هارت اك
 حاضياو دا وال ة حازم دعد ريبعتلا يف د ءوملاو -روعش يذ ١ لك نما

 ادهيف ةعاجش ياو“ :يشيفملعلا نه قسللاو باوصلان 5 ف اطل

 تايثالاووحملا انباتكا قديم أمهءليش 1 ةعدسل يييجلا لب هعاشبو

 ىوقلا كلتب ةيوبنلا سضنلا لاصتا ما ( ارما تاربدملا ) هربدملا ىوقلا ما



 ميركل باتكلا صوصنب ةدّيءوم رابخالانم ادبلا يف دروام 4

ود قرعلا ديدش ُهمأع / ايكو ىلعا وه اميو
 26 3 (قاوتشاف ةيرم 

 ىلاعت هلودي ةنم دادمتسالا نع هئانغتساو ماقملا كلذ نع هيلاءت ىلا ةناش

 ضعب كل لصح دق ثدحو (ىندا وا نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث )

 كيلع ولتن امل عمتساف هب نولياقلا ةنم نو:ءي اذام تفرعو ءادبلاب مال.الا

 ىارخا عابت الابو فردا مهناف هم تيبلا لها ثرداحا ضعب نم

 ' ا نويت قداضل انزع تحبط يبت لقاكللا يف لاوذ
 وه الا ةملعي ال نوزخم نوثكم ملع نيملع هلل نأ لاق امهيلع هللا مالس
 - ةملعن نحتف هلسرو هءواسناو ةتكنالم 0 ملعو ادبلا نوكيكلذ نم
 نم ادحا هيلع علطي لو ِهيرئأتسا يذلا بيغلأ ملع ىلا نوزخملا ملعلاب داشا

 سوفنلا كلت ىلع تيكا تيسح ةنم ضي 37 1 ةنكلو ب هماخ

 ةنمنوكي ههجولا هذه نمو حلاصلاب هماعىضتقم امجيردت اًنيشف نيش
 يرجت يتلا ثداوحلا نم ةدع هئايلوا وا هثابنا ضعب فرعي دّقف ادبلا

 ايف ٠ ءادقلا روهظ زاوملاهدنع نيففاو نوثناب رهكألو مهر لععوا 5

 معن اهتطاسو ريغب وا يدابملا كلت ةطساوب هرهظي نا اماف نوزخملا هملعن
 يذلا موتحملا مربملا نم هنانوفرعيو هلبقتسملا ثداوملا ضعبد نوماعي دق

 "1 د نايات حا طوتملع ىذقفلا زم ادا ؤ لطم وزميل
 يف ىور ٍهيقاوو هتيم ىلع هلل مولمم دف سيلاممو اديلاويف امم 'عيمملاو
 :اقةملغيف ناك الاء يش يفهل !ادياملاق مز قداصلا نعم دقتحملا امكل |

 نالاق (ع) ةنعو .لهجنم هل دبي ل هللانا لاق (ع) نع ِهِفو ٠ هل ودبينا
 كلن كبل و انندلا تناك ذحهناك اع هلا )او هياع هللا لص اددضا ريخ اللا

 هيف ةيشملا هل لمجونمي ٠ هاوس اهف هيلع ىنتتساو موتحملاب هربخاو اهئاضقنا
 لوقلا نالت غانم نم هفَيرشأ| ثيداح الاه ذه دعب له م م انوقوم 0



 ١ /ه دوهيلا ىلع ادهن هيف ناو اديلا ْي راخالا ْ,

 ضعب نكلو نيقولخملاةغصب هذصو وا هللا ذاعم هللا لع لهملا مزلتس ادبلاب
 فصين أ !(ليق لدا: نم تاموعا وراطتوتتا مهسفنا ىلع اوذخا نيثحابلا

 يناكللا يف لعدد ل. يمشلك لبق اهب 0 هايد دلالات سل
 2 له (ع) قداصا !| هللا ديعرا اييلاق مزاح نب روصنم نءاضيا

 هللا مك لهما ااه لاق 0 مالا هلل ملع يف. نكي“ يشد

 ليلاق هلل ملع يف سيلا همايقلا موي ىل 0000 تيافاي

 صيصختلاو خسنلاب مهن اا اديلا يرركتم نم دلجعلا# قلل نت 5
 لخدي م عيمللاو نب وكت ىادبلا ودا الا عيرشتلا يف خسلا لهو

 تابثالا و وحم ا نييثعم لع ةلاعشا تفرع يذلا ت ا.ثالاووحملا حول ف

 ةئس يف هتةاولا هيجرالا تادوجوملا قبط حاولالا ىلع همسترملا وصلا يف

 ف الة رسيملااهتياغ غولبم لا يهف ليمكتتلاوءاقترالا سومانو ليدل وريبغتلا

 لدي منام ف مكريامىلا رظد اب تابئالاووسلا ين لاو سل دعب سلوا سيلوعاخ

 نب زعيال 2 0 الكل لماش ادبلاو ينيعلا ِهمَحَتو يدار لبق
 نملودي نم ىلع درااوه ادبلاب لوقلا سيسات نم ضرغأا مود نا تلنع

 رمالا نم غر فهن اوهملع قفو ىلع ي ثي لكر دق دق هللا نا مهريغوا دوهيلا

 مييلع واااو ,هلولغم هللا ذب اىلاقو) : ايش كلذ ننو شد الو

 حلاصملا بسس ا اهروظب هددجتم تادارإو تاب دقت كش لاف ل 1
 نازل اذ !اتتم الصتم هنم ضفلا لازي الو ءاشل تقو ع يف ا هديري يتلا

 ةياعلا دع كر ىلا لضر الاو,تاؤت ١١ كسمع هللا

 ثعد اهرهنااكأ مهرا>ا نم نيخكر ىف دريد يح تيزبلا لها قا

 نم هب لوّتلايفامسانلاملع واو اديلابهّلل رقي ناو رمل يرحتب ًالاطق ابن
 0 .٠ 5 1 يل ٠ 2 30 م.

 لمتشم بي رش ثيدح كيس دما خيح املا هده متخنلم هنعا وردد أم رجالا



 لصافتلاو نوءوشلا كات نمدحرش قيهام اجب ف ىفدؤش ثري دح ادي

 ليصاةتوىلاعت هءلع نههيحلالاريداقتلا ب ايل وهيتوهأللاةمكملا راسا لع
 وه نوكيو اهتاياغو اههيدابم ةلدلسو اهنوءوشوردقلاو ءاضقلا ىجانم

 هنابل ضرعتن / مم هيلع لمتشا ام ىوس هانمدق ام عمل 1 و ا

 نوال اهلا لع لاق دده نب ىزعس نغس هدضبو اًضدا قاكتلا ايف ىتفر
 رددقو دازاو ءاش و ملع لاقهللا ”ماعف كك" ايهيلعهّللاءالسر عج نيىسوممامالا
 كناك_هاهاذيف دارا | ور دقن تبدقال ئضقو ىضقامىضماف ىضماوئ 9 ثحف

 ءاضقلاناكهريدقتيو ريدقتلا ناك هتدارأبو 0 تناك هتسشعو هشملا

 هغاان ةدارالاو ةيناثكت شملاو هشملا لع مدقتم لع ْ رعلاو ءاضمالاناك هئاضشو

 اكش ئمملعاهفءادبلا ىلاءتوكراست هلا ءاضمالاب ءاضق !! ع عقاوريدقتلاو

 1 .5مول» | يق لما لاف ءادب الو < اضمالاب ءاضق ا ءاشالاريدم:لذاراامفو

 ' ريدقتلاو هماسق لبق دارملا يف ةدارالاو هنعع ل ةاشاملا# فةشملاو هزاع

 وه ءاضمالاب ءاضقلاو اتقوو انابع اهايصوتو اهايصفت لبق تامولعملا هذه

 حيرونوا نيد ؛ نم ساو وأ اب تاكرد ملام اسدالا تاذو تاالوعفملا نم مرنملا

 امكلذ ريغو عابسو 30 نجو سلا نه مجردو لد أمو ل ونذوؤو

 نيعلا عقو اذافهل نيعال امم ءادنلا هنف ىلاعتو كرات هاف رنطذ ا ايكردي

 8 وك لبق اب شالا ملع ملعلابف ءاشي ام لعفي هللاو ءادب الف كردلا موهفمل
 اهسضنازيم : دلو مهر مقل و اهب اثنا و اهدودحو ايتاق :فلق ةشلاو

 ساق انال نانا ءاضفلابوأ متخاواباواف رواهتاوقاردقريدعل ايوأبت تا !!يف ْ

 ميلعلا يزعل ريدقت كلذو اهرءاناباو اهالعحرشءاضمالابو هيلع مه دوب «< اغلا

 مواعلاوزا ونالاو دان" الا هذه لثم هاوس ىلع رختفيو يتبينا مالساللقح

 نا مالشلا] قع جادا موخت ىلا لوصولاو هّمقدلا فراعملاو همطاس

 فراوصلاو فوصل االولوهتانسوهتانإ نشا غ نم ب :انريشك ور 5 دعي



 ١ ةيرادتخالا لاءفالا يف

 كفيلا انما بؤم نونا عا هفليلالر "فاول ريكاؤيحلا بي كيلتإللل ١
 نيفلانبلا :يفءابسلاة لو !نيلكك كوش وللا | اشم وت مكانم اانكتلؤاجبالا قؤلكو
 وهف يا ىعو هتايوتحم  ضعب نم امه نيتللا هدارالاو ماعلا ةلأسم نيتممملا

 دو اهتدقع كلعواادنلا ةلأسم قيمت نم هاندراو هلخال ةاندرؤوا:اهق ةيأغلا

 هنلاو”لضنفلا ايلا ليشمل ايف ةسييؤلا» ا ليطح
 مادقاةل ةمواهتامدقمو اريدابمو هير اتخالالامفالا يف رومألا نم (سداسنلا)

 ىهاما تادارالاو لامالا عيمج ناك كشال ماقملا اذه يف 3 ظ

 0 _- اهلك رومفل اوساسحالاوكاردالاو ملعلا عرفالا وا

 م يتلا ةدارالا كلت أَم يه امنا: تاسنالا "م هارذانطلا لاشلالاو البلع

 طا اللاو ةردقلا وهو رخو ش عم نكلو روعشل او كاردالا ةدالو

 (هردقلاو ةدارالاو ملعلا ) يه كايفالال تام التلال لع سيلك لهل هالة
 نسفتلا يف ء دامس لاو هتأام 0 كنغلب دقف ملعلا اما

 ها امو : ا ماعل ١ مع هبط كار 0 :لكف تارامعل اقاط كتاذامو

 ِف ةعساو داتا عون ةناو كاردالا نع انخحب دنع افلاس هارئام تفرع دقو

 ثالثلا تايويملاهذهو معن وجوب كاردالا وه ملعلاو امل ةقالحلو نيزلا

 نكسمترءةناللطنةظعنلللاك اضياةودقلا'نافاهينانشتلا تادبكتلا(قءءابلك
 امش ميلر نتف ههارالا بنو الا( عل قسا كيلا هارجنللا نلف ها 0

 ١ ثالغلاذه نم .لكلو كرتلاوا لمذلا ل وصح ىلا مزاملا تاطلاو ةعيزعلاب

 كاردالاو ملعلا هنا تملع دم ةدارالا ًادبم اما اهنودب ققحتت ال يدابم
 ”ارفاتم وا سال افالم هدجن نا اماف هاثملع اذاو ةائماع انش انكردا اًذاذ

 اندستحا اذاف ميلستلا لمقملا ةبيدبوا مهولا أما هعالملا وا ةرفانملاب مكاطاو

 قوشا!كلذو هعفد وا هندح ىلا دكا قاوش م ثعننا هرفانملا وا هعالملا

١ 
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 ةوقلا يه يتلا ةردقلاا هيلا تمضنا اذاوهدارالاب هيمسن يذلامزا+لاءزعلا وه

 ءاضعالا كير ىلادكالا قوشلاو ةدارالا عفادب هوقلاهذهتشمبناهلعافلا

 فالتخاب فاتخت هارا ام بسحب يهو ةايملا (هءوديف ةردقلاو ماعلا أما

 أامتادوجو سفن هداملل تاقرافملا يف يهف اهب فاصنالا عضا ومو اهتاسالم

 اهتاوذنم ةردقلاو ملعلا عازتنال ةحّبصم هدّرجم رهاوج يه يتلا هصاخلا
 ه3عرجملا 2 ىلإ ,كلغب يجامل مدجلا ٠ طابتدا يهف تايداملا يف ةايملا اما
 فاضتالا ةححبصم اوركذ اك يف لك ىلعو داحتالا نهبرضيامهداحتاو
 تتارم توعنلا هذه عيمجو |.هنم ةىش قمحتي الاه ودبو هردقلاو ماعلاب

 اهيتارمىفدا ىلا لقعتلا ماقم خماشنااب هاتي ىلع نما داوم ون هي وش و ىنتلل
 ايبا رثدا لضرالا ناذتد يف.ىتح دوجولب .ىسللا ماقميوع و اهتاذدبو
 ةاملا هعبرالا يدامملاكلت عمت 00 3 هاولمإ سادنكالا: ىفااه ىلا

 ءاضعالا كيرحتل تثعبنا يصوصخ قلعتم يف هدارالاو هردّقلاو ملعلاو
 اهيكلوهماتلا اهتلع لوصأ ةبجاولا ةكرإلا لصحتف هنيالع زومشلادنعولا

 نا هقيقملا ىلعو هردقلاو ملعلا ىلا هدارالام|مضنا وهو رايتخالاب لصحت ٠

 عم لإ لمعفلا عوقو 8 يفكتال تناك ناو هدارالا وهراشخالا رهوج

 راتخالاب ابجاو لمفلا عمي اهماهضناب معن .ةنع لزعمب هردقلا نكلو هردقلا

 اذا أما هداراو ملع نع ردص ام الا قبس 5 يرايتخالا لمفلا سيلذا
 هلاحم ال "لّقملا لامعتسا ءادتبا كردللا ءيشلا يف هرفالا واهيالملادجن مل

 يلتعوا يمحو هوب حيجرتلاباط يف نا مهولاو ركفتلا ةوق

 ايام اهالم ناك ارذ باطلا يف هيدارا هيرايتخا ةكرح.ناكردتيف

 نود ءاضعالا ضع وا .ضعبن ديالا ضعب ةعالل اهضوبب مدلعاب ريغ

 "ااا ل كيلاوإ لج الا نود جادا وان لتمللال ءىلطللا هايج الا



 |ا/فب يرايتخالا لعفلا يدا

 عاد حيجرتو ةحلصم لك بسم ثدحيو ضعب نود حلاصملا ضعب ىلا

 مزاملا مزعلا ثدح يعاودلا تحجرت ناف فراص ةرفانف لك بسجنو

 بح كرتلا ىلع مزعلا ثدح فراوصلا تد>جرت ناو بحبف لعفلا ىلع

 هماذملا وا حدملاو ءانثلا وا ةماللا هِجّنت كانهو رايتخالاب امهالكو كلذك
 قرفلا رهظيوباّتعلاو باوثلا بترتي هيلعو هحقو راتخالا نسح سحب

 ةريملا يف سفنلا قبتف ناحجرلا هجو رهظي ال دقو راتخملاو كي اعل
 كاردالاة وق نم يداملا كلت ضعيدوجو "تامل ريتا دقو دددرتلاو

 مولعلاوةردقلاتلسلستل ًالاوانرايتخاب سيلاندوجو سفنكةردقلاو ملعلاو
 اهبابسا دعبا ىلا: ذيدلا هرظنبحمطف تراد وا ةيابنلا ريغ ىلا تادارالاو

 يف مولعملا ليقزتلا :لعةدتتلسما اراك" ةييرقلا كابتسالاو طياسولا ىلا ىارف
 قاخو ربلاب لاف ابجاو ادائساىلوالا ةلعلا ىلا تالولعملاو للعلا ةلسلس

 تادامملا لاعفاو روعشلا يوذ لاعفا نيب ق رفي ملو ىلاعت هلاقلطم لاعفالا

 لعفلاقاخ'عم ناسثاللةدارالا قاخينا هتداعّت رج هناحبس هللا نا: ريدغب

 سسقكتنلاب كلذ ا(يمملو ايلا ذاحسا؛قذادوا كلف اهلنايفاكيلواذ قالا فمن
 كف وتاداو ءاظفلال لعب كيشتلاولا ةدها هي دالملا تاق ذاأ ىلا أ ربو

 ةردقلاب لأةف لالقتسالاب ةرث. ءوم اهارو ةبيرقلا بابسالا لع رصاقلاهرظن .
 نال امه "قضم ا(لااهأللا:ةفاكااق ةلزقمملا زواق نع رزعلاوطقت بلر ادار
 تثاف ناسنالا ةيناثلا ءدبمو يرايلا ىلوالا ءدنم لمك رشلاو يلا لاعفا

 هذه سوح ةيردقلا ) هياع هللا تاواص هلوقيةراشالا مهيلا "لعلو نيأدبم
 هللا ةدارا. ال م عمن رورشنا نأ لاق يح ءالءوه ضعب طرفاو (.ةمالا

 .الءاوهاازفا اانكو هتاطلسو هكللم يف اكليزش هللا !لسشتا هحيشم الر كات
 طرف دق كلذكف ةوه سمتا ىلا مهماهوا طخ ممادقابتلذو ١ وفارطتو



 ةيريللا هلام 0

 اوءاجو ( هتمظع تسدقت ) هللا ىلع اوأرتجاواشهدف اطبخاوطبخو كلوا
 1 ونقو لطارق ققنقلاقما نإ قفا لقيا بسلا: داككت لذا ايش
 سوءور ل عكلذب اورهاج وقيالخلاى ةشاىلاهنوسنمالام مهل اخىلااوسنف

 منغ نبات فورعملا ريهاشملادحا لاق باجح الو ةب 30 نيغ نم.داهشالا

 لعقلل ةداراو مالككلاب نما هلل ا)؛رشاعلان ترق اذزوددحييف اهيفتلوتملاب ينل داقمل

 حلبملا لمغلاو ةداعسلاو ةئحلل ادهيوسف نات نلف ١ لمق وه 9 طظَقف

 يتلا ءدتباو ةانلللا هده يف املا |اداف داسفلا ميو اًهْشلاو راثلل كاذو

 (نزتال) (لتفت ال )طف مالكتابهللاهرمأبف قري وا ينزيوا العم لتقي نا
 ىلا لاكي نال ىلا هيلع هنت اهتم اط رع دمج ان كتل يف اهلك وا (رقيودتتاال )
 - ا 1 هلي وتكلم هلال كلذ ريغ نتن للا لحتسي هلال ةلعلر قارب ا
 نزتال نتقتال نيفلايق:ةل:ىلامت هللادلاوقي يذلا" مالا(! راثلل "يش) ملاعلا+
 هاا دل لا اريقاتل ةلطنذ:ةيره مت قاوم ةيز زلال علا قارا تال
 ناكوةياهنلا ىلا ةلاص ةبيط الامعا لمع دق:ناكاذا زو دق يح هعنم ف

 ىلا يمل هيل ايناكي تنام هلشنتاال .ىفف ننللبإك ءاقش الناب ايلؤتككم
 نم اسي رابالرلا ةيأنناو لضشلا تلا لذه إعمال: يشاو هوكاملام فتك ىلا
 هيازيلاووهلوقي ءاربكلا:ةفاسو ءايلعلا ةعيلط يف ن وافيعي قاما دقللاو هلق
 هلل ولمفا لوقت ةدارالاو لمضتال لوقي ر الا فمات ةدلاز إل ابوانسمب "ومالا)

 مهةجحن نولصي مث بدتكم الو بدن الب دعسي ناو بينسالب باذعي نا
 كي ان>حلوقاف ةلاثاا !(ن كافلبتب 1 ولءفياءعل انش ال)ىلاعت هلوقيةضحادلا

 ةانطخيلا طاجوعاا مهل ادقبأ ٠ 3 ال يف / اف نيمادملا كداثمب كامحتر و مهللا
 0 كد 0 قع جركل لج و تاه وكلا يسدقلةمالظلاوةلضملاهذه

 ”ةهترماو هيف تدع نيذلاكدابعرظ نعت مركت. ةمالظو فيحو ةصقنمو



 ١ملذ ضيوعتلا خرم اهتليشت نيحدلا كل هه

 ا ميركسلا كمجو انعاح لّضفتلا مريلا ديني مادا 3 ال لدعلاب

 الوقاهنع مهاهنت يتلا لاعفالا سذادم ىلا ريملاب مهدوقتوا لاحملا مهنلكت

 فنأطاو وج او ثعلا نم كاشاح العف مهم زن اهيلع م هربجنو

 مهدعستل مهتدجواو مهملظتل ال مهحرتل مهتأس ثنا ميركلا اا تناو

 باشا انقوعواغلؤملتتا مهيف كفطل لدب كدابع نكلو مهدكشتلال
 ابنا ميلانأش زيزعلاكناف :ةقسدجاز انا ايش ١ ماظ بال + كويلظ

 نيدلضلالا لي نيقلامملاكنيذ نين اننساقناذا نحنو..كبألا ة ةوقالو لوخ الف

 نوهااهدجن نيزرضلالقاوي رشل!نوها ابغيزو امعانش لعمل الا اندحو

 ةليفعضاو ةيزر .ىلتفا اهدنا رطخي رشبلا عمتجملا يفلقأ 3 ربت ةمل نع

 قابسلا يف سوفنلل حاسفالاوردقلاوءاضقلا لعلاكت ألا نممظعاة يلب ياذا
 ءاضقلا ةدهعيفكلذ لمجوهماركو لاك لك نعدغاقتلاو هرشو رش لكىلا
 ةزعلا تاذ ةمهتو هماع روج همنا هلع نامثالب,. ضاعال امنا لاعتلاو

 ل و ةيضن هازتش هندهع نود هنأش ل قلع ةدهع لع هتلاحاو هتدصو

 ةحيج رذعلا ال حسفبف هريمضو اقع ةيكايحل هنادجو عجاري ناسنا يا لا

 وا ةّئيرب سفن لثق نم ةريرج حارتجا واةريبك باكترا ىف ردقلاو ءاضَقلا

 ةليتناةموس يااا ايطار

 هاتوا نامل يا ناعا ىكالت نزف : لع فرشاو لطا اذا ناسنالا

 ءاضقلا ول ايفةبوتكمكل ةر“ تراه اذار كارا اتكيت وحاتإل ل ىلايك عنو
 اياهق نا 0 ها يب اور هسفن لالا يفوهو ابنع كل شي الو كيلع

 ناطلتس تحف هراتقا ةضقينامهالكهلاةسفلابن أ اسس هيدل عرش  ارتو

 تاللعتلاوليطابالاو تافرخملاوت المعز :1 هذه اذهاكنععد- هرايشخا

 ةيشقو كتاثسل اراتسإ هنت ردقلاو ءاضقلا لعج ام ةناش اد هللا فاق



 اهئالخ مهويامو رايتخالايف هجيرصلا تايآلا م

 " اراهظا اعدت اناو كانا ىهاو- كيما ىل اه لايكات ”يعملغو كتقاوبفل
 ظ بحعت هل - هثردق عالب وهناطاسذوفنو هتطاحا و هماعةعسأ انام و هتمظعل

 تياف فيك (سبسالب بدعي نا هلل نا )نيلياَقلانيدلسسملا كلوا نم الئاس
 هلوق لثم ملا هتامكسحصو حار لا ةيصوصتتو تاركا لوباجكك تبايك ممن
 ( نولمعت مت :كحام نوز# امنا ) ( ىسام آلا يضر لنا و) ىلاعت

 ناو مك متتسحا متتلسحا نآ:) ( تستكا ام اهلعو مل اهل )
 (.رل اره رن لاهم للكسر نمو هرب اوين وذا لام لمعي نمل ( اهلف ' متأسا

 ) مكسفنا دنع نموهلق اذهىلا تاق اهيلثم متبصادق ةيبضم كتباضا او ا:)
 ليوأتلا دي اهسقنا نكميال ناك ةحارصلا نه ينهو اهرياظن نم ريثك ىلا
 ( هللا « ءاعي ناالانودواشت امو هتظع تزعهلوقلا» «مادرو هو ةبففرصتلاو

 تافيرا] (ةلنل | هللا نك الاداب هك بضب نا لقدل“( دلما نفل نم لك لق )

 ١ لبق نم باتك يف الا ةبيصم نم باصا ام ) ( ءاشي نمل رففيو ءاشب نم
 ٠١ كلذ لاثماو ( تاتكلا ما هدنعو تبثنو ءاشد ام هللا وحمي ) ( اهأربث نا
 مهولا اذه ثبلي له نكلو تايالا نم قيرفلا كلذل ةفلاخملا مهوي أمم
 ةققملا ءأمشم لا و هءواثغ عشمنب قحدضمو نمل وطا وظن نم نثكلا

 نا نيب عفادت يندا نيريدتملاو نيبزدتملا لياوا دجي له هئارو نم ةعصان

 اهتارمثو اهريخ هلو هتدازاوهتردقيوهرانتخاوةيعنبب ناسنالا لاعفا"نؤكتت

 ل با ب لاب انما ليمتالا ةئماطملالا يف كازا رهبات ليتل 9: هز فرز عدملعو
 هرعاشموهت انوددوبتوكةدارالاوزابخالاوةردتلاب فاست ةيلكن وكي نا

 لوشب نا مازلت ةمأ اذه يف لهوةناثلا ةفراظلاى دوم رعاك شا م :انكملا

 نومعازاا كلوا معزي امك سكسملابو لمفيال نا ىلعهربجو لمفا هدلبعل هلل
 تابثاواهو حمم ملعلا بتارميف روصلا ضعبلهللا راهظا ثيدح يف له ما



 3 هل 0 ١ ن3

 ام ةمالا 2 هفالخ ريداتو رادخالا ةل دا

 تلاغو ملال يملتل ستارملا كلت لات مدعلواةيفخ وا | ةيلجحل ايل

 ناشنالا 0 ا ةباتك لهو رايتخالا ىاسو ريلابرا هقاوأ 7 ةعقد

 أهنم هتئاربب ىضفي هلامهاو هتاطيرن رفتو ه رابع خامل باصملا نم هسفن ىلا

 لداعل ايكملا ىهاو لود نا'هذع لاطاو خوسي له ما اهب هيراب ةمهتو

 اًنربعز ا نما نيدك ىلا (يهيعلل مالظب كنور امو ميديا تنك اهب كلذ)

 لا هينا معالم #ما ) ىلاعت هلوق ةم ١ رك دبب/ لو ما

 ( مويلا ملظ ال تبسكحام وضل زو هاونز). ةيئاطاس نعدياوقو

 ريعلاو تكل نم للف - ةضحادلا ةلضملاو ةمثالاةزااكلتل لمس نم

 نارةاانا ا له نكلور ءايلاتماوةياالا هوه نم هذه دس اللولب
 ىلع ظافلالا تازنءان الا ىتحفنم دارملا مهني ىذلا ريخالا هحالطضا ىلع
 ودل )با ذملاةيا ام ا اهفالخ ىلع عطاقلاناهربلا تبكي ىتحهيوفللا اهيناعم

 هناحيس وهفاهفلست ن :مو أهم لجو ابك منا رجا لها ىوسابعوذوم سلف

 ثلا نا كاس ع .نعملالا مهنم ٠ ءاش نمل رفغيو نيصاعلا نه ءاش نم بذعي ظ

 رش وا .ريخ نم هسفنل ناسنالا هراتخيو هديري ام ناسنالل دجوي : اهفاحعس

 دحواو دارا اب راتخالاو ةدارالا هل دجوي 3 وه هديري ام دجوي هنا ال

 دهش) يرورض رما ىلع نيهاربأا ةماقاو جاجتحالا لواحن اثبع معن

 تمطنس اهم :نيهار بسلا كلت "نا.ديب + ناسنا. لكل ناذجولاو:ريمضلا هب

 ةماطع تبا نع فانا فر نم دنعر#إ هلا 006 ال:لف وس كراتحباو

 هذه ةهاتم يف بهدي يذلا باو اامفاو هو نيب هللا داعم ضقاني هلالج

 دحاو الا هدنغ عيمجلا ليبس لهؤهلالد يا ما هبف عجتت رةيآ ياف هلالضلا
 طبابم قعا يف مهطوةسو نيملسملا رخأت يف هلك وا بسلا ضعب لعاو
 حورأا هذه ناو وه مهن دحأو لك .موبلا هب [ىلفيا 8 الاويخلا

 اي



 رشللا قانعا نم ردقلاو ءاضقلا لالغاٌكف اا

 نورظتني اهييلاا و ةايناو !كاؤتملا» ترابط ااوأ فل وبات ييانؤتل لف ةفضولا

 كل والا مه م :ك ا رع ىلا مهديعتف ردقلاو ءاضقلا دي مهيدياب ذخأت نا

 مهيديا اهيذخءوتىتلا ة ةضيرا 0 ون ملامح ايا سال ياس قف مدقتلا

 ءاضقلايرجيالةناذىنسحلاب ا 4 رّدقي 0 ضمد الق دعاوي هيزاإع

 ١ ايفياكا قافتاو اهدح ردقو ايفل ول ن هيلا مرْفوا ةم | لع ردملاو

 ئرا: تنك ناو هياسغلا هذه ىلا ةفورضم ل ١١ ةيانعلا"-تسلو

 ربكحا نم لعل نكلو ٠يش لك عمو ءيش لك لبق اهيلا ةوءدلا موزل
 يذ لك غيابتو قائعالا نم ردقلاو ٠ ءاّضقلا لالغا توءايط كيااطاملا
 اهانببا اللا لب اهريغ ىلا اهنه تخلسناو اهنع تر 2 : يتلا اهيناعم زاوعش

 : ةثوللاهذه ن هم ةساللسالا ةعيرشلا مدا ريهطتو مدجرأ أ مهولا كلذ .ةللداو

 نم ةئاربلاب نول حرصت ها ولعل ةعيرشلا كلت نا نيح لع اهل ةرانخ

 يشن اهتم يه امو !هنف تلخدّتساو اهب تقلا" يتلا هقلتخملا ماهوالا كلت
 1 ةءانربلا عشا ءزبا مويلا ةيمالشالا.ةمالا عيمج ناسلب ينن 01

 نيدلاعمماعلا نا ىرنو هك ريحا وه يذلا 5 «سنزاتشلاو اعيشاتملا

 يذلا: هجؤلا ىلع نيزمالا نيب رما لب ضيوفت الو ربج ال هنا نايداني
 هِف لوقاا رهوج كانطعاو هللد كاف وو هلدس قبس اهفاكل افتحضوا

 لع نثعتاالو هذه انتوعد ريغ ف هل كسحا ال يذلا نايلا ةضالخو

 ميركلاهللا تاتك دعب نحنو هيمالسالا هسدقملا ةعيرشلا هذه ريغ يق هلثم
 كلذ ىعراهظتسالا ف انهكديز ال كاع اهضعب انوات يت -اأ ةدسدقملا هتاباو

 راخاب رذلل ان ةفسلفلا ةيمالدو ذل 1اس وه يذلا قاقولا يأر 1

 هند تل اش * سماون ظفح قلع ءانمالا هتيبلها نم نيموصعملاو ينلا

 ممالاو تبوعشلارياسأ لحتي ىتح هرفاوتملا لترفاظتملا مهراخا نم ةدغ



 امو 5 رامتخالا ف هدرا ولا رابخالا

 لوقعلا ةدورض مداصت يتلا تافرخملاوتالبعزإلا كلت نعد اها نيل نا
 لوق نف ( اهاشاو ) هيمالسالاةميرشلا ىلع تانملا مظعا نم نفق
 ناب معز نم لاق منا هنع ا قفلسل ا هزناداقلاقاو , هلءمللاتاولصوللا لوسر

 ولداثو انيشنلا نا يعاذ نه ومها ىلغ هيك ءاشدفلاو ءوسلات 7 هللا

 رسفملاراشلالوقلاو ثيدملا هناطلس نع هللا جرخا دف هللا ةّشم ريغب
 تناللململا نم ءاهذانتلا|ناودها ولا تسهف اهل لاذ تتاباللا يهيم كمل هب
 يف ديليلا اقر راةيماملل يف ةيانغلا وو مالدلااهبلع قينم»وللا نما ضلك
 اسلاج (ع) نينمءوملا ريما ناكح لاق يفاكلا يف مالسالا ةقثو جهنلا
 هل لاق 3 هيدي نيب 0 خيش لبقا ذا نيْفص نم هفرصنم دعب هف وكلا

 هل لاف ردقوهللا نم ءاضعب ماشلا ل ها ىلا انريسم نع انربخا نينمءوملاريمااي

 ءانضتن الا ةاوب نطي متطبه الو هملت متولعام خيشأي لجا نينم ءوملا ريما

 هم هل لاَعذني:موملا ريمااب ىلإ :غ لسذحا ناد خيشلا لاقف ردقو هللا نم

 مام يفو كورا متناو ارامل كلدللا مظعدَت هللاوذ 5

 هللا الو نيهر 0 ريكجلاب ع ا مو نوميقم متناو

 ءاضقلا ناكو ني رططم نيه لكم 23 م كأي خيش | لامَذ نيرطضم

 اتح ءاضق ناك هنإ نظتا هل لاقف انفرصتمو اسنبلعتو انريسم ردقلاو

 يهنلاورمالاو بامعل اوباوث هاا ناغلو كلذك ناك وا هلا امزال ايتو

 الو فنذملل ةعال ن 1 ملف ديعوأ ندوه جت ماعلا نمر تخول

 نطشملا ةناكلما نايخملا نم ناش لانا وا تنذملان اكو يطال ةدمخ

 را ءاصخو نانوالا ةديعناوخا ةلاقم كلت . بنذملا نم ةبوقعلاب ىلؤا

 تلك ايتو كراش هللا نأ اهسوعو ةيالا هع ةيردقو ناطشلا
 اهركم عطي لوا لفل صحي لوا ريثك نالقلا نع لمعا ازيا سار

 ضل
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 ْ ثعبيه وال تطابا نيب | مو ضرار ظلم "ومئادل | قاخي ملو 5 وفم : كاع الو

 راثلا نماو رذك نيذلل ليوفاو رفك ن يذلا نظكلذاث .عنيرذتمونيرشمنييشلا
 قداصلانب 00 لانيذاتطلا نإ 2 ١ لع مامالا انالولو

 لوز نم ةقشضللا فل طل |هياع س سل ةلاسر مهردج لعد مهللع هللا مالس

 يكل أ اك يه كاعد اهب 0 تارين 1 اداطنوأا تعءمح

 اهفل دتشاو ناهيرألاو ةحمملا كلسم اهب كلس تايلا اذه يف تاك ْكرعَم

 ثيدح نم هفاش ةلمج انسو طوعا و ةنسلا دعب لمعلاب رامت>الا لع

 زاوهالا لها نم هتعبشل اسهّبّتك ناكو مهيلع هللا مالس تيبلا لها هثابا

 (0”1ايلنا واط ردودمعلا تلات يف انهم وود: كذجائلاهلأقنملا كلت نعوؤل ادم اي

 ةمحرو ىدهلا عبتا 0 هلع ماش دم<ن 3 نم

 يف + ؟1توضو مكسيد ف مكفالتخا نم همك ذ ام تدهفو مكب تك ىلع ظ

 ف مكقرفتو ةطي لطغلاب وتلا ةيزسزيلل 7 لوقي ن اهيمتلامشلاز طقلا
 مك هنا ىف قرون عفا م 3 مكنيب ة ةوادعلا نم رهظ امو مكسعطات هدو كلاذ

 رانج الا هب تءاجام دايناكأو زك الاف ناراكت ل3 هاعشل مكمحر اوملعا

 واخحتال جاجا ٠ع ا نع لقعي ن م مواد لعتني 5 ع دنع اهاندجو ظ

 هبطاق ةمالا تءمتحا دقو تةجحيف لطاب اماو عبتسف قتحا اما نييشعم ن

 ةحافتم هناعمللا مالس اك ذ مث م | عيمج دلع هن هيف بير ءن قح نأ لالا

 ثيدحو تيبللا. لها ركذو نآرقلا رذ ىلا ثحبلا اهيف عسوتسا هفيرش

 فمستال فورظلاو قيفوتااو حدصقلا ىلا بواساف طلاب صلت مث نياقثلا
 ضب !اههتس فطقتإ اكل و :اهناعر ةلاس لا كللقءزشأ ناكماب هذه ات وعد

 -املق- رم رهو ل وذغلا بحت ا هبعشن يلع نب نسما اهاور هلاسرلا 7

 مهذ امدو هيمامالا ىف دحم



 ارا رايثخالاو. زابخالا

 اهتايرخأ يف (ع)لاق اعيمج مهيلع هللا مالس نيرهاطلا هثابا نع هاور ام

 نينم ولا ريما ربخاكلذبيو ضيوفتالو ربجيسل نيلوم هاانيبلوقلا اذهو

 لعفيو دععيو اهب موفي ىت >1: ةصاطعمالا ': نع هلأسن يح يدسالا يعبر نبةيابع

 ااا ناود ن اكل تلاسينالا نع كلأبمانينم-زاا ربها هللا اةلرتس

 لاق لوقا امو لاق هيانعاب لقنينم*وملا يللا كل لاف هياع تكسف هللا عم

 كتان هللا عم اهكلم تلق ناو كتاتق هللا نود نم اهيكلم كنا :تاقدتا

 اهكلعناف 00 نم اهكلع يذل | هللا ايكلقكتالوقت : لاق ايل اق لاق

 |! كلاملاوه هثالب نم كلذ ناك اهكبلب ناو هئاطع نم كلذناكك ايا
 ةايقلاو طور ولأ نانا عسل اهل كر قار ىلع رذاتلاو ككلم

 نينمءوملاريمااي اهليو اتامو هيابع لاق هللاب الا ةوق الو لوح ال نولوقي نيح
 نوعب الا هللا ةعاط ىلع ةوق الو هللا ةءصعب الا هلل يصاعم نع لوحال لاق

 لاق يطب سقف ردم نع هلأس (ةو42) داتا تلبس نشا ولان نسل( ل نيم دارت

 يذلا لّقعلاو ينا وخ يذلا زييمتلاب لاق كب د تفرع اذامب نينمءوملا ريمأاي

 لع ادومع تنكام الومج تنك ول ١ لاق هلع تنا لوف لاق ىنل

 تلقفءيسملا نم ةعاللان ىلوا نسحملا ناكو هئاسا ىلع امومذم الو ةازعأ

 لدا زااثدحلاك يقابلا ميدقلا نمل ولياح ثدح هنود امو فا ميدَق ديلا !.نول

 ناذ ارتخ ,تديبصاا لاقت نادم وللا راريطالاب الكت نب ىيسيرما هج دل

 اهيلع فقاعملا اناف هنسللا ناكمب هئيسلا تنتتا
 عدب و قشو ىكف انلبا هب خرب كهف (ع) تينا لها قداص اه لوقا

 اذه يف هفيرشلا هتالك تحفط دفو رابغ الو را_تس نم هقيقملا هذه لع
 ةلاسرلا كلت ْف يداها مامالا هدضح ةثع ىور دقو تضافو عوضوملا

 ضيوذت الوب نيج, ال قدا_ضلا لوقت كلذ نم :ديث اناق [2)لاقو رثكأذ
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 تقولايفةلهللاو ترسلاةدلختو هقل ا ةدض ىهو نيئلزنملا نيب ةلزنم نكعلو

 ءاشا ةسمخ هذبف لعفلا ىلع لعافلل قي بسلاو هلحارااو دازلا. لثفو

 يصاعملا لع دايعلا هللا رجا له لك و لضفلا عفاوج قداضلا اهن عمج

 م كرهتاو وعا وه لاق مهلا اذ لهف لصف كلذ ن هلدعاوه (ع) لاق

 نع اوم نمسا: نا معزي ارك هحوا ةثالث ىلعردعل ١ يف سانلا لاقو كلذ نم

 البشت ةهنتلا نا معزي لخرو كلاه وهف هناطاس يف هما ٠ نه و دقن هلا

 ] لف هاكتمل قاد هلل ملظ دّقف نوةطي ال ام وينك ينص مامألا لع داعلا زيجا

 ٠  نوقيطيالام مهفاكي ملونوقيطي ام دابعلا فلك هللا نا معزي ل جرو كلاه
 2 يداحلا ذخا مت 3 غلاب 3 هللا رهاب انسااذاو هللا ديمح نسحا اذاف

 لجا اهريص ىتح هيلع باجتحالاو اهحيضوتو هلملا كلت رش يف ةيلعهللا مالس

 نم دحاو لكل نا. لع :.هسفننمناسالا كات رقاوهتسشا نمقفالايف ٠

 اهنبا عوضوملا اذه يف هيفاش تاراكو هيفاض تالاقم(ع) رشعىف :ةالاةعالا
 نف مهيلعهللا تاولص مهقداص نع(تفرعا؟)دروام اجايغنو اه رقي ااه الاطاو
 يف (ع)هلوق هلاسرل!كلت اهتمضتت ملو يفاكلا يف اهاور يتلا هنالك فيارش

 هيف لومي ليوط ثيدح يف هعاطتسالا قد هلال او مزفااوج

 دا نم ”ىزكلا (مت> ةدارإ ) رول الو هصعم ىلع ادحا ريدي 7 هانا

 نادملعو هللا ةدازا يف مهو رفكي نا هللا ةدارا يف ناك رفك نيخ نكلو
 ' اذكهسبل لاق اورفكينا مهنم دارا تلق ريخلا نم ءيشمملا اوريصيال

 ا ثيليلاو مهيفدنلمل رفكل ١١ داراف نورذكسس مهلا م اع لوقا ىن كلو 1 2

 لها ثيدح ناسل يف ةدارالاو ه. رابتخا ةدارا يه ًانأ تح ةدارا ْي

 نم هانصقتسا امسحي ملعلامداجيالا و قلخلا نيشعم 4 ء قاطت 0 هعمل

 ناثلا 0 2 راكب قا للا ةدارإ فن اكرفكاا نيس كتل )بهل وقف هد



 امه ناس الات رابخالا

 هدّكا مث يناثلاال ل والا نم(مهيف هملعل رفكلااداراف) | ريخا هلوقو لولا ال
 متح قاخ وه سيل يا (متح ةدارا يه تسيلو ) هلو هيلع هللا مال
 ريدتف هسفنل دنعلا هراتخا ام دبعلل قلخ ىنعي راستخا قلخ لب هلع

 أبناف هيلع هللا مال اضرلا ىسوم نب ىلع مامالا زجوا دلو ده
 ةماحب طيرغتلاو طارفالا نم نيفرطلا ىفنو ضرغلا ةلكاش
 ىفن كلاملا وه هلوقبف ( م كاما هيفا

 لح وهام ينعا هلمجلا 0 ىن (مبكنم) هلوقبو هلزعلاو ضيوفتلا
 ةردق نع جراخ وه أمم اهلاثماو رمعلاو ةايملاو توملا ليبق نماال عازنلا
 قالا ىلع ةلالدلاو عازنلا لح نيبعت ىلا ةراشا مبكّلم (ع) هلوتف دبعلا

 يلاك ديف هولا نبا قودصلا خيشلا هاور ثيدح نم هملكلا هذهو هيف ر

 يبا نع يرفعملا رفمج نب نايس نع حبحصلا هدئس :ةارسلا واكل

 يف مكيطعا الا لاَقف ضيوفتلاو ريلا هدنع 2 لاق (ع) 55005

 : 0 هوقرسك الا دحا هيلع مكمصاخي الو هبف نوفاتخت ال ًالصا اذه
 مو هبلغب صعب ملو هارك أب عطي مل لجو زعهللا نا (ع) لاّمف كلذ ثيأر
 ناف مهردقا ام ىلع رداقلاو ميكلم ام .كلاملا وه هكلم يف دابعلا لمي

 هيصعب اورمتتنا ناو اعنام اهنم الو ًاداصاهنع هللا نكمل هعاطبدابعلا رمتنا

 يذلا وه سلف اواعفو لجي مل ناو لعف كلذ نيبو مهن :.ب لوحي نا ءاشف

 هفلاخ نم مصخ دقف مالكلا اذه دودح طبض نم 0 لاق مث هب هش مهلخدا

 ني فكو مالكلا اذ_ه دودح طيضت نا ننسي دفا

 (ع)مهنع دراوو مهنم ١ ويف هان كرو عيمج ناكلرهظوماصخلاوهبةجملا

 ها وقال ا وه دقي هما بما ىطامماءا دكا قا نماليش اوكرتام مهنا

 اهطاسوا ىلع اهدوبشو قراقأا ة ٌةَفرعم ديرم ب م يالا مهرابخا ىلاف



 فيلاكتلا ةدباق | 7

 هب ةاجاير تما لاطان مهتايلعت تارينو نو تا ان

 هملعو :لا1 نلوم هم ل نداغم مه دجو مولمج يدذلاوف

 مهتارابشا زومرو مهتايلك يف الا هلغلا دربي هلعلا جيزي امدجت ال كنا

 كقوبساامهللاون اوف مهف رعت 0986ج فرت رتعتو مهفصنت ”ومهل ف صتنتكاسعاهملا ع اعحراف

 كنعو ينع غلا .مغاوءوايل واؤمّشلاو 5 م ىلعالا لطول كتفادعجلا الا

 ةوعدلاو فيل ااكتاةدئافنايبيفذ 2 عياسلا ل ميح رف و ءقرهداعب كلو

 ة« دملا بأ طااو درلاو يمعس !اريثاتو ديدهتلاوبيغرتل اودعولاودعولاو

 ملغلاكناسنالاذوجو يفهلخادلا ةاشلاللاب .نانم هانم دقامكنعحربي 1

 "د سل يتلاهيدابمو لعفلا باب ساةلمح نمهدارالاو هردقلاو

 يد دايمو .تابسا اضيا ر ومالا كلت نا: ىلا هما كيلغزيزم سلو

 ١ ا ءاا لكمحاو اةوعدلاو بيلحاد فايز هنه نا انيك هجراج
 ,عاودو قاوشالل ةَجّبمهللا|امج رومادبعولاو دعولاو ةيبرتلاو يذهتلاو
 تاداعلاو هسا لا#الا ىلع ةضرحلياضفلا باستكاو تاريخا ىلا
 شامملا حاصل ليبسلا دع هلضافلا تاكتملاو هليمملا قالخالاو هديسملا

 هسرتلاوداشرالاو ةوعدلانافهرخ الاو اندلا ةداعسل ةنايضلا فيتو داعملاو .

 ناثعبي  ةدارالاو قوشلاو هدارالا دّياتو هفطاملا كرحتو قوشلا ثعبت
 قباسو هئاضق كج يف هللا لعج دقو منيو رييدتلاو دملاو يعنسلا لع

 ىلا ةلصوما_لاطمل ةئيهم ةعزملاو ةكرملاو يعسلاو دلل نوكي نا هملع

 "0 تاتا اناللكول رك لمفلالا ةوقلا 2 ةحترخ اند اتم
 الل كفا طيلالم وا الشال ىمملعل وادق : انو القلو لل ءؤس اهلا لضيرامل اذ

 دا ا جالا تارة زال لككو اواطملا, رهام ف ةيو هل اكيلطا وم
 هيلوالا نوكلا نييماوث ىلا ارظن طياسولاو يدابملا تيتاه لك عامتجاب



 ا فيل اكشنلا قل اةزرلظن

 راخمو باسا ةلساساضيا: كلتل ناذ تاداعلا قراوخو رداونلا ىلا ال
 ءلانعةةملسو ةباساب الاء فركلا ىفيركس ثادحجيالادلا, فلج مها
 اهدادضاو طاشنلاو دللاو يعسلا نم طياسولاو بابسالا كلت نا مث
 ريدقت عن !.تشررع اراب اوجو خلس ن ” 4 او انياع 532 ةجاو اًضيا

 انوعازعت نة وقوا فعض نم انفنتي انداشحاب عشت 4 لع لب متحو 1

 يحانملا هده ىلا .لمل : انراداو ان ةناكسا ف 7 أهفعض روك اول

 دانس يل (ص) هلوق لثم هفي ريثلا: ثيداحالا: ضع ءاعالا عقو «ضاتتاو

 هللا رذق ن ماضيا ةقرلاو ءاودلا لاق هللا ودق نم ةيقرلاو ءاودلا ينغي له

 مقار 4 ابقلا موي ىلا ا ماقلا معتم ياع مثلا كلا 5و لاق امو

 غرف ما يف ن ا 0 2000 كك اولمعا لاق لمعلا

 نا معي اذينق'' 'لتناتشا لها ود 0 يف لاق فنأتسم رت لب

 7 ا !او اتالم زق اهيلكت
 وأ 0 نم نوه#ازاا هع زيو نورصاملا هنظي | 4 0 انياعةبحاو انت

 ىعمب لدهن اع ارداق ناك الو كلذ هل نك ْمهنم ودا ات ريع لعفي ناناداقإ

 اك, كلانا ”قاكابفالخ ؟هواتلو تفل ظننت نرنح فا

 مولعملار دقملا يا الغم ا دغلإ اذه ةلاو دبطو نانو اهلخلا ىذخ
 نيغيم لك فا نيازالا فر «رولقف ؟ يش لك و ) هناش لج لاقاك يؤكملا

 لمعلا: لق. لوالا كلا يف مقالا هللا خللا اذهو ( رطتسم ريكو
 رفتلاو وشطلا تكلم يهو هلا انوا هذ عشب يدلا خسللا نقيا و قفا وم

 زينب ال اك ءاسنلا ى را مكحأ ام انتم عاق ىذلا لمالاب تالا لكل 1
 اديلا هق ام ل ادعا ل ا دما تارأاو هرءاظنو موتدحملا لحالاوىح عا الو

 رب دتق ماقلا اذهب هيف انل دهاش الف هيلعو



 ايا ايتن ةلاغ 4

 (اروشنمداقلي اياتك ةميقلا موي هلجرخنو هّقدعيفهرياطءانمزلا ناسنا لكو)

 انياتكاذه) ن نييم ماما يف هائضحا* 'يش لك و مهراناو اومدق 8 لنا

 كيمهو ُفَصُف ( نولمعت متن كام خستسن اك انا قملاب م 247 وظن
 انماط تافآرام ا وبتكلاكلت لك نا فرعا وكيف فلقلو

 لمجافويلع وهما ةصالخو لوقلا ص اضمر اذه” تأ > وم - الانتواتشوا

 ملعا ) هيلع هللا تاولص هلوق لثم هعيرشلا تحاص تاملك يف دروام لك

 هبتكحدق ءيشن الا كومفني ل كوعفني نا ىلعتممتجا ول ةمالا نا

 ببكح٠يش؛ألا كوتشي ل كو ارمضي نا'ىلاع تمذتجا: ولو كل هللا

 ناتكلا يف هلاثما نم ريثك ىلا ( فحصلا تمحو مالقالا تمفر كنلع
 بنك ام راهظا وهف صيحمتلاو ناحتمالاو ءالتبالا اما نيسدقملا ةنسلاو

 كلتو هوفقلاب اننعابط يف زرغو نيف عدوا امزارباو ردّقلا يف انيلع
 [تس هرغا ةيمنتهقاشلا فيلاكتا و بياصملاو مال الاو ثداوملاو عياقولا
 0 ويحتل لعن ولو انتا 6 0 ليصحتو اندادمتسا ظ كنتو انزوذي ة ةبرتو

 وه 5 انتامح فاطنو اندوجو ةرذد يف ليلا وراكرل ا وزاؤغل !!كلث ترهظ

 ظ اليارق لصحت فيكو هوقلاب انف عدوتسمو ل |عفلاب هناش لج هلل مولعم ١

 0 مم يلب لمنال لل لاقؤلم ا وطللا افا" لطستو عا ؤنلا اهحضنت ملام اهتاعبتو

 | هذهبنيفوصوم مهلمن يا اهاثماو (نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ليز تح
 ةناش ”اعيمناذ ءالتيالا كلذ لق اماو ءازملا اهيل ترتازتي د ثحب هفصلا

 لدي دي ملعلاو نيح دغب اهيلا نيرياص ربصلاو هدهاجملل النيم مهملع ملع

 ف كلا ترم 7 ظ رب دتق مواعملا يف ريغتلا ا 7 رمضتي الو

 ميعن ةنج لخدي نأ مهنم ءرما لك عمطيا ) هناش ىلا عت هلوق قاما

 هلا ةقسلفو يظع رسفيلاكت || يفكل رهظي (نوملعي أم مهانقاخان ا الك
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 4 رطم ودب مك ءم فهد رس ث اضايرةيدوم 3 الا | < ناىراضقلاو

 ىلا اهمال ة 4 يم هلا | ةيبرت يهلد 3 هيرشلا سوغنل | .ةنالبغا اهب لعن

 "سخ اكيه يتلا هيونملا ةفطنلا كلت - تاماركتلاىنساو تاماقلا
 ادرج ارهاب لدا ضناداق اولمع لاصت الادتبةكقتا) 7 ناسنالا تالف

 اند ما كلا !ىسدشلا كودلا نم حب رعت ةقاكتا روش املخو 7-5 احورو

 فيك هراهطلاو سدقلا ملاع ىلا هراذّقلاو ةسيا كلت نم لقتنتو سدقالا

 تيد ||و 4. فصتلا ناقيلفت :قاركيمكأ 3 0 نا ةردامملا روط نم جر

 يلا

 تسجيا ) هديدعلا تلقا !او هليوطلا تانغ أ اذدقل 9 يبطل و ةيدرتلاو

 نماضرف دجت الو ( ىنع م نم ةفطن كي 1 لكاقذي ا دانا دلمقلا

 ةيانعا) كاليلو ةبماس ةقالخلا ةياغل وهو الا :ةنمالقالا ةميرشلا_نطناذ
 لا دععالادوذخ ىلا لسوقتلابذحالا:قونب شيماولا كيت لكيلا ار
 اهحلج عزم انفع قالخالا ساطع يكاوللو تالابكللا .طاشوا لع 0“ :

 اهناررركط شاورف نما ال ازنتس اور اررانعلا ةمالف ناس دوس نه ارسك
 عيانصو ربا ءادساو هعيشصأا نسحو ةاو اناباعز ىلع انااا 9

 ةدحولا طباور ماكحا و فلاتلاو فطاعتلا ةيعاد نوكي ًامثفورغملا

 ةك ارتشالا لوصا قثاب اذسحاو هي رشلا ةوخالا تابساءاوباوةيستملا

 دعاوقلا ىوقاو لوصالا فرشا ىلع ةسسس ءوملا ةحيحصلا ةيوستلاو هماعلا

 ىف هلا 00 ولاباهف لمعل ا دجال يتلامكا وهلا معدا و ماعدلام وقا ىلع ةعاقلاو

 موماااهلو اجي ىتااةكارتشالا ال -اربءالوار وذ الواد الواذ.> الو افارخنا

 تشصتولاو كلذ م [سكسلا لم( بلال عع يلخنإؤلا مالا نال
 عودللحلاصلا وه !ءارجال ضارغالا تدر جتو تأدلا تصلخاو دضانملا

 اهسماون رشنو هينارقلا ةيكارتشالاب ذخالل رفنلاكئلؤا تارحتل يرشبلا
 اوك



 ةمالخالا هلاك هلا حاط ا ةلائبلطلاوىسسلا 2

 الين ىزاوشللا وا هانت الالب 0 تاراقلاعلاعلاةرظن غمشجلا ايف
 ىلا اوغابو مهرمأ نم ىر أم ناك ىتح اهب مايقلا نع ممئاذ .ةياتلانتللاو

 ىتِج هعاللا اتشنا ىلعد ةفافن ا( مهتعماج قرف نم هدجت ام

 احدر انتظفح ىلا ل ١١ ةمكححلاا باسالا كلت , كسمتلا ىلا دوعن

 انيح نيعياض ليتلظارتل نأ يف انسمغناو اهانظفح امو رهدلا نم

 تاندصتلاو نمر اكفنا 1١ عيرشت ن م |(تواذه - |_هاتءضاو اهائعضو

 اكل ملقا كازانمملا يامل اعلا حلاو هفيرشلا تاياغلا كلتل وه ها

 تارثلاوةعزملاو دهملاو 15 و طاشنلاو يعسلا كزذكلنا انافاقتغفاو

 لوصح اهب نرقو حاجتلل با تما هنأش ال هلل اهام> دق للطلا ىلع ةموادملاو

 'ميتافمو هقيفوتو هقزرل يراجب اهريضاوألامعالا ةرياش.ىف:هنولطملا ثاياقلا

 نوكت ناألا كباو تضق اهتمكح َتْلِح ةيانعلا ناف هتمحر تاوبال
 لصحت ال ناو هيمارتملا طياسولاو ول ةطونم رومالا

 هارتف اسهبابسا ةلساسب اننهرجو اهباوبا نم اهيلايعسلاب الا ةياغ ناسنالل
 ىعسلاب صا كلو !متاقوا امتاوقا هتقمال نمضو قزرأب لاتكت هناش 55 ْ

 7 ايدل ةااوب هارت هانا امل نوع كلش ان ب5“ ينفعل ال لل فو
 ل اتم اهيا د زادي داعلا او سادت !نض زعم قا ةلاطتللا هيناتا لجل وكذ

 7 زيتمحل مكببا اهدحاَنيلجر الثم هللا ترضو.) ىلاعت لاف ديكستلاو

 (نودعوت 1 ءاهسلا يف مكقزدر ) لاق ألو ( هالوم ىلع لك وعد :يع دك

 ىعس هطاشنو هيناوث مغر ىلع قافينالا ىلا قاوم 1 مهول 00

 يذلا اوه) !هفاطلاو هععم دادمت نم ارخا مام يف لاقف هنع دعاقت هب ل

 نوف « فهنا نم اولكو انيمي با وشماف الولذ ضرالا مكل واط
 باتكلا تحفصت اذاوباطلاو بسلا اهللذ يتلا ضرالايف ةعا قزرأا



 ١١5 اهنع ةيغرلاو اهيذ دهزلاو ايندلا يعسلا ىلع لداءنيب قيفوتلاو عمملا

2 5 1 85 0 

 لد الو دله هي كلذ لع قدص دهاوش|مفتدحو نيس كيما ةمسلاو

 دوال فان[ باقق ذاع ا تراغشي الو ظن قياس

 ةيغرلاو ايندلا يف دهزا| لع ثا نم درو ام كلذ نم ايش مداصي الو

 ةيوبنلا ةنسلا ناسلو ميركلاباتكلا ةجل ىلع ربظالاو رثكالا وهو اهنع
 هلاسرأاو ةثعبلا نمهياغل أو ناسلاب ليصالاوهو هيانملاو يصقلا هيلا ناكدزي

 نكد تراحوهتهجو نع مترو ا ابن اكفس ًالابوماهوالا و ماهنالا نكلو

 فاليللالا وهمجانلا تاج العلا كلل ::هيلا زع وتناتره وج ىلغارتقا و اج وة
2 5 

 كاتب داءرللا/”نافبةبلطا | هنيماقماو هيلا اج رشا راق اس ا
 انفال ةنفتاو اهنلا ذلهتو [:ةدلازرملا سوفتلا نكران تر هلا

 نمل ز:مىرت الو اهاوس ميعنأا ند ام تسجل اي 00 اهفرخزو اهتند 37

 لسكإاا ىلا دلختو هلاطبلا ىلا. نكرت نا دارملا سلو اهءازو ةداعسلا

 رهوح ناو الك مث داك لمعلاو اونمسلا ه>و لع اهقكب كنزا دعاقتتو

 سياون نم هذفلا ةياغلا نا نم هن ركذ اموه دصقلا ةياغو ضرغفلا .
 سونا ليت وه هاوس ةضرق 5 ىعاشف اعمار لتس

 , , : 7 ١
 دار هلك لايكلا وه طسولاو ! تالاكملا قفالماولا لح يفاهعضوو ظ

 ماظن لتخيف لمعلا نعىفاوتثو ردقلاو ءاضقلا لع لكستت ال ناس وغنلا نه
 نائكعابلا ناغكعمالا كيو نصرافا أذ 1 نمر 31 ماعد لبعيتمملا ماعلا

 اليدعت مث هراضإلا ديهتو نارمعلا ةعسوت امهيلع ع رذتيو دوملاو دما لع

 هنومتف عشجلاو رغلا نم نوع كف لك نايسشالاب تهد نأ هزيرغلا هذه

 4 ا هاوس امو هةلح ريا ىهو هعادلا ةأاسملاو هيرهوملا ةحافسلا

 هبةناطتنالاو باسنالا «كللتت تبسم لع للك وتلاب هروفلا كح ميلا



 ندقلاَو باطلا ىلعوا هيعس ىلع تانيا داتعا 1 8

 لك دجوايذلا ريدلا و 0 ويل هلق ميك لك قاياتطلاو
 ةطيدح نع جرت 2 دعب يهم اهلا 5 كلاولب ث ابيسملاو كت ا.سالا هكا

 هنأ تسي و ا لع ماكقالاا كمتعي الؤ هش ناطلسو هن كب

 ” لاا طي اليتم قلع ةعير جو ذلالاطلالل يل للا ل سل غادج اولا ة رأن ول
 اهياعرحمجيو هسفن ىلا ءيسيف ىهانتت ال ىتلا هفاطلاباوبا هن ىلع دسيو

 كيد" ناكل ؛ نتانيا لوو تنالزكللا- مدل هدا
  قزرلا نم ءاهنسلا يفام لعو ردّقلاو ءاضقلا لع لكتيو دمتعي ال اًضيا
 م1 4 529 مه 1 رن هدانعل كعلم 5 1 نينمملا هحيلكو لدا هس كدا أخف

 ل ا ىصقا

 الل تافاوق ا يااانرما توما: هل ونسو ااراسجلاب ملا لكي زاتلإل
 هماع قباَس يف هللا ةمكح نوئلاخي نيذلا مه - نوداعلا مهكئلواذ كلذ
 لعال هللا لع داكسشم نكت عسا نا: هلع محا ناسنالاف ه زريتاكت 1 ناو

 دهمو تارسالا هل دجواو يعسلا انكي قيل اموال ةللاوح هكا للأرل ز اهات هل
 يلخادهبتت وأ يج راخمج مامر اهلا ءادتهالاو لقعلا ةزيرغ هاطعاو ازال 1

 . الوز اللا لما ةظضن يضخ عاقل هيب انا هيل قاطل نسينا ابكر

 وانى الر اةقئلعاو :ةيانعح يا هب اياه. مشع افلا عاتملاىل اك
 يف دهزاا ةظع - ةغلابلا ةظعلا هذهو ناوتلعا ةببرتلا هذه نم هب محراو

 اني طا هنالك لستات نإ انالغ < اهب فتشلاو دا دتعالا مدعو ايندلا

 لكان زااع أاعتملا اذهل نوقرافم ةلاحال مهنا كيو ةبوشل ال | د أ

 ناسنالاب ةمحرلاو ةقفش لا رورغلا ف رخزؤااو ديال | ماطللاو

 . رض هللغ ةنف ل اةدسبللا ستنال جه اقعد هللا ىلع ةعوقتو هع ام

 مالسنالا ةعد رش فرش ىلا يه ا هلا ال اهقرافم وه اماط اهقارف

 سيفاونو ةمكملا فارطاب ت ذّخاوتءواف ةداعسلا نمتعمج فك راظناو



 اا ا يعسلا يئائيال ايندلا يف دهرلا

 نايذالا لك1 اهنا اهعيارشلا ةتاخ دا ناخب قداوشع طال لادتعالا
 اهرارسا ضعببكطحااذاو-رشبلا حلاصلة يمل ,الا تاثوتسملا وتاموتلا متو
 ًاركاش اهراونال اًقمصر دحساف انّميتسم اهزومر نه ٍةعمل لع تنقوو ايلع

 ةيمهربالو هينارصن الوةيدوهي اهدنع ركذت الو انقل |ماستسماهفاظقلال
 هللا ءاش نا:اكلل يل قنا ا: ىلا /لدونط اولا و2 يان يخرب ةليااو ا! د

 ةءمي زا يف ةيرعلالا نم امان لال يلطلاو عزسلاو اللغا ةن[تنوعانلب
 لطب و ماظنلا لتخال هالئلزو“ ملاملا«ةراتطع سيماون ن :تلئاوهسوالافقلا

 هللا ىلع لكوتلاو ردقلاو ءاضقلا ثيدح نم اًميش ناو ماك>الاو ناقثالا

 كلذ نم ةيشاح مدصي الوش رعلا كلذ نم امش 1 ال ايندلا يف دهزأاو

 نعاتياوطخل اح وا كر اوقالا نط لطخ كن | لتي فوسف عينملا نصملا
 هلوقب لياقلا مق ى رج ن زكفدال لاب توتيزعلار هي 3تاؤّضلا ةجردم

 (نؤكشفالا كاملا نايف يق بن ركملم كاست ملق ىرجلا
 كلذ دعب ُهاَوَق نونلا نمابرض دانك لب

 (نينملا هواشغ ف 20 رقدر ىلا كنتم /قويف)

 َلفا امىرتت سلفا - اروعش ءاسا ةبسحاىنبكلو ا رغش نسحا ناووهو

 ةتمكح تأج هللا "نا ماعت تسلا - ناه ريلا كفسطاو لاقل ويفك
 ةكلي مل ةنال وه امنا ىلطو يمس الب ِهتواشغ يف وهو نينجلا قزر اما
 عجيل ” نأ هتراثعل 00 كيابل اااتجلا ب 8 نك ع )وتاطلاتاودا كعب

 027 1 5 ناسنالا م ا فيشولال هنخ 0 وا املخ لمه وا أمديرم

 منا اويلخادل | لقعلا ةزيرعد هل دو هرسيو 21 لابس رسل هردقاو ماو

 ه ةايهخال هد رنهيولمكي أمو ءادأ سفو واو هب أم لك ىعيجداخلا

 روص لامع [عإ كلذ رفا“ رود ةهنكلو لش ةيتز | متي ساسلا عصي كف كف



 هيرشلا تاددادعتسالا كفالتخا اة

 هللا ءاش ناهيافك و عقم ذه يفو ىاغالا ىلع ق يالا ليش ىلا هنم ب رتاماهوالاو

 رظنلاةلهو يف كاسء - اهتاغونتو اهفالتخاو تادادعتسالا يف © نماثلا#

 حبافملاو نساحملاو لياذرااو لياضفلات تيزاكرذإ هنا اسوا قارات رمالايدابو

 00 00بب87

 اهفىواستنالا:لاباف انل ةرّستملا يدامملاوانيعاودوانرايتخابأرتاقواب انع ردصت
 عيابطلا فالتخاب |ةنلتخم تناك اذاو .لكاشتن الو هباشتن الو لئاقن الو
 (هضفلاو بهذل ان داعد نداعم قيابلاب ادازرف 5 ندا زن ولم اللا فلسا وللا

 ديعتسلا لفي لو حيبقلا كرتالو نسما لف نكح! وريذاحملا تداع
 هناك سيهاونوهعابط تانضتقم لعيرجي ذبح ءرمالك نال قشلا ىلع
 ا ار فانتم صقل !الاوا هنعمل مجلي اد :كايتقالا علا هقللك تايأو ؤونضو
 0000 د هاتف لجشو لددلا انهن( نضات الوات تنجل

 نياذ يلابا الو ةنجلل لاقو ىرخا ضبقو يللابا الورانلا لاقو ةضبق ضبقو

 مالظب ان ا امو) هلوق يف + بيل اهتزبإ تلدع 0 5 7 يدلا ملظلا مدع

 ل ادع كيقنا ( نييللاظإل مه اوناكن كلو مهانملظ و (ذيييلل

 زوجيال لب ! يغضب ال ناك ناوردقلا 0 كاف كيلا هك ال عمتساو كياع

 نافساخلا نم زحعلاو دما اولا ففونسماكلا ب ايار انكلوهف ضو

 مهد رو مهك ابتداو مهالْضيىلا ا مهر وصف ىلا ار هف ءالءوهضوخ

 لوتعلا ىلعاه ريغرجحكت رجح ام همالسالا ةسدقملا ةعيرشلاو مهكالهو

 تضرف ةيرغن ىاو تناك ةلئسم يا يفراكفالا ل ع اهاودكت دس الو
 فرتءيو اهيلا اليبس هسفنل لمعلا دج ال تايوتلمو تاصيوع كانه معن

 هذه يف لمعلا | بنو هج كطشإعأ هذليط دع نا الل ابنع زجعلاب اااهسحن وه

 ةيرظنااهذه 5 7 ىطاخل غلابم رح اها رو راعسذبالا ماق هل هب كاملا ةعيرشلا



 يآ ْ امي

 اليايرأ 4.ف حالصلاو دادعتسالا ع ونت

 هلمتحتو 'فرطظلا اذه هل عيتياما اسمح ىلع اريسي انهي ماكتف هققدلا
 لبمف هلعو اهةقاط قوف انسغنا الو ابهسو قوف فورذلا لمحت الو هجبلا

 هه مالا ذا و رشبلا تلادانشقمل هناا لمتنا ةلئالماج طل

 الك نم قالو اااه نا ربا دع دكت كلا يه نباعلا دقبا كاران فالتخالا

 نوافتنن لكلا و انرالل ذا دسفشالا نا ةفالعتملا <21 تاطبتألاا لكامل مس
 فيلاكتلا قاوطا نم دمعي ال هزاحسللا نأ ىنعك 57 ىواستت ثيح

 لك ف يلكت ديزيو 32 وق غلابمو مهتقاط ردق ىلع الا رشبلا قانعا ىلع

 اذه لئاوايف اذه ضعب م دقت دقو هصقنو هدادعتسا ةدايز سسح ىلع صّنيو

 52270 ةل>رع شط كلذ نءانهو كك داي رذ يدذلاو ءدملا

 كلذا لاجي نم اهيف يلو هححصلا ةنذاوملاو لدسعلا لا 00
 هاا يلج هيلع هيبنتلا دعب وه 0 كلون

 هيرشبلاحاورالا ةنلقع هزل 7 و هعونتم تادادمتسالاف كلذ ريغ يف ِ ظ

 ف ةلقرتم- و قلاو :قفطلاو زايكللاو ءانصلا لف هارون لعزل اهنا ف
 هسنطلا اذلاؤلا .تاكارمؤ اين راهتلا ميتال : دعبلاو برقلا تاجرد
 تلا فهيا مناكير 1 هفاثكلاوةفاطللا يف ةدعابتم اهعابط بسحب

 هتواتم حاورالا نم اهب قاعتي ال الا ىقضملا لايدخل 51 6 و

 4ه.صوصخ ع أذ ع ومجم نم لص 5 املك ءازاد ردق دقو

 لاغشالاو نملباو. لاوخالاو عابطلاو عييحولا و مولعلا ضعبل ةيسا:م

 تام 'تاظلنقا لا ةيميطلا»تااكرثلابءانقلا نتا فالدخلال !اكئذحو

 اك دقلا و المظللاو .داوتللو دع لال دتماو اي داوي
 تادارالاو لوةملاو قاوشالاو لابمالا يف فالتخالا نصح اهبيكارت يف يتلا . تافالتخالا كلت ن هو لالخلاو زئارغلا ياسيف هماقتسالاو فارخنالا وهدالبلاو



 كلذ يف ةمكحلاو تئادانا اعلاملاما فالتخا 2

 1 عزتف لاغشالاو نيم اوفرا اوم ولعلاءاحناو تاعانصلاو لامعالا عاوناولا

 ةحبقتساأم كا نيكل خ 7 هيلا لك الؤارفنر ملعؤا لع ىلا ةعب :

 ةيانملاذا هلزالاةمكمحلارارساو 3 هلال :ءلارهاظم ماذعا نماذهوهريغ

 تاداةلعتشالا :تواست ولو نكح اامأ نينا 1 نوكلا ماظن تضنقا
 دسفلو مام ١١ حالصلا عفتراو ماظنلا لتخال تابغرلاو لايمالاو ءاوهالاو

 لطفا اوةبت رميفهدحااوةلاح لعةدحا وةمِبط مه ءامر , نافهمف نم ىثالتوملاعلا

 يلج وهاك مهناك حور قديو وهذ وجو ىلع 7 ا و لا

 مدعلا كيابل رملا رياس ءاقب نم همزليام عم حرشلا نع ىنغ حضاو

 لاماايف ”انحالا يتبو الدعو اطسق ال اروجو مهيلءاقيحنا كف اهناكماعم
 كه قا نكي مل اذال ذئاب وعل اقا: لعرتا اههدعدنع ةراقتفاو اهلا

 اريزوريمالاو اريما يدنخلاو ارضاح يودلاو نا لاو اماعلهاملاو .

 هاسالا هذه له هيابن ريغ ىلا اذكهو اطاخ عرازلاو ايتاكي ساكلاو
 محفلاو ادرو كوشلاو انارفعذ لصبلا نكي ملاذا هناب لاءوسلاك ألا
 اذا لقاب نع لاءوسلاك اًرج لهو المجر املاو ادسا ىلكلاو ادجسع
 اديعس ناكال فك يقشلاو اناطلس رضي لفكر يقفلاو انابحس نكيمل
 ٠ يحانااهذهبارضاىلا اكلم ناك اله ناسنالاو ارب لالالا لزيز مقللو

 3 وهو - دحاو الا كلذ اذ لاك كوتا ىنا ولسا, اهلاو ةدما اريغ قل دفارثللا

 ميكحلاو 10151 ظالا ناظاننل عض الل اكللطب قتداط ىلا ةباحلا ذا
 908 از تشافلا قبال كلذ دنعو سخي لمع لك يلا هل | أملا

 هي له انإ نا ناسنالا ةيوراكلاماقايملا الو: تاما ناطاتملا 0 و

 نم ءيش يف اذه 0 ما اذه نم ءوساو رضا ماظنلا يف لالتخا

 لأ لدعلا امو هتةقح ماتب لهلاو هئعب ملظلا يملا اله لاف اااكا لدعلا



 0 ماظن نسحا ىلع ن وكلا ماظتنا

 ل ل ل
 هيلا عني يذلا هماعمو هب قياللا هأح 8 هميم عضوو فسسابتتلاو

 فا_:صالا ىلع ان_ميزوتو عاونالا بسجم ةجزمالا ةيوست ألا لدعلا ام

 عملا لاح خالصو لكلا ذؤا يوقتو: تاججاملا لمكتتو صاخشالاو
 لاوشلا "ناف ةرظن لوا ىدل هّنلَج تافزاجم تاضراعملا كللت لك نا ىلع
 لئاخ مها ها ا ايو هاا راكتت هل ر ل اذا ناسسنالا نع الثم

 0 قياقلا يف لدبتلا زاج ولو قياقملا يف ليد ليوق هناللطاب ضارتفاو
 نا ىلعهنيعتم تااؤذالو هده اذ ةّميمحد وجولا يف قبيل و مهولااىلاهلكملا عا !بلقنا

 دو و ثدح تاء>ارماك لت داس يف ىرخا ةرظنك انه

 اذالانا نعل وسلا ىلا دوم راكم نكمل 1ذامل رشنلا نوك نع لا ءوشلاةالغهرشنلاو

 مهدجو ادق هكنالا نا باول اواكدمناسنالا لمجيملاذام هناالناسنالادبخوا
 تسجم 8 دعتسم قياَمْللا نمةققحاضراناسنالاو ناكمالا يفام رخا 1 لعةيانملا

 ليه لال ّ والاةدملا ونامرخو 6_0 يلع أضياةتضافامدعفدوجول 0 اكوا

 ه2اخ ها هد ثا تك 3 اول ده (ىديم مث هقلخ شلك طعا)

 ارادوا راق ع ارطاناش قيم أول عجرلا هدادعتسا  سح هدوجو تالمكمو

 ضقنةهج علي ملو !فارم لع كا يحتال و هتقاذح لك ارعتضيف لمعاو

 اطل ىئح زادلا كالت نم هل تنئانملا ةعضوم يف قفرم لك هعضول اهف
 لبطشالاو ةرجح خبطملا لعجت مل اذاا هثاب هتعحارم نس لهف حارتسملاو

 راذلا يف كراعج اذان هنا نع: لاءؤسلا نيع الا: وه لهو؛ااذكهو:ةفرغ
 كلت يف قفارملا ةذحه عضي مل ول هنا نيح ىلع احارتسمو البطنساو اخبطم

 هيعسو الطاب ةءوانع كهذل و اهبف عافتنالاو اهب قافترالا نككما ال رادلا
 فقاوت ىلا رظنلاب هنكجلو اريّمح ناكناو هسفن ىلا رظنلاب خبطملاف ارده

 "مك



 36 ناك مب عديا ناكمالايف سل # قا

 ترظن اذاو اريك امزال دعي هيلا اهتجاح سيسمو هيلع رادلاب عافتنالا

 كداذ ىلع رطخي الو ا:سح هعقوم هاك تدجو رادلا كلات ةمه عومجي ىلا

 هماةهيف لكل لبناكم'ريغنمىلوا ناوبالاالو هما نو كواهفرتلا نإ

 ءازابوهريغر ديم هلع ءاضتقالاو ةحاملا وموزللا 0 نم .ماقمهعق ومو

 0 دهام اهطاسيةدد اًةميملا رظنلاب وهات دارفالا ت وات معندا وسام

 رادع لكما او راتلاكءاملاو ددسن ةبلملا وك وشل در ولافعومجل اىلا

 لد دارت بتوع الح .: ,اهيسابتاياكلا ترظن اذاو
 فسوي نسجم اوناك اله مهنا ةقاخلا يف نيهؤشملا ىلع ضرتمنال اكو

 ثد روصلاو لاكشالا ف ال:ا يف رشلا رذعنو سقلب ةروصو

 فالتخا يف مهرذعن نا انب ردجي اذكف امان اهش مهنم نانا ةباشتيال
 ءاوهالاو لايمالا رياسو عيابطلاو لاكشالا فالتخاك ليامشلاو زيارغلا .

 حيزمو مهنيوكت ودبو مه رطفر لسصا ف قاد رمإل كلذ نا ينسنو
 مثالا ماظنلا ظا_ذه> يف هلم ديال فالتخالا اذه ناو مهلوصاو مهخانتسا

 يصوصملا دب رثلا قح يفاروج هوك م استيلا اهل زانتولو يكفل ىح ولاو ْ

 ا ميد الاو لماكبملا ها وهف (ملسن الو) لفاسلا
 عنصلا اذه نه نسحا نكمملا نم ناكولو هتمكح ىضتقج هباكترا نع
 ضاّيفلاو يننلا داوملاو يكمل رداقلا هدج وآل عارتخالا اذ نم عدباو
 يالا في نمل) ةقسللا ارك ودك ا نيطاسا (جرلزقانع نمو, قلظملا
 ىلا ءادتهالاو رورشلاو يواسملا نع زارتحالا لمس آما (ناكأم عدبا

 ييلنلإ ةغيرش نا كلذ يف ةمقملا ماتف نساحملاو تاريخا لس كرولس

 رقاو أدرجت ىوقاو# ءافص دشاة سفن تناكنمينعا رهولا سلط لصالا سين

 ف 00 هنرطف لفي سل ام يشن مهي لق اذه لثف الضفوافرش اهدانملا



 لرب ءمهراجنا ِ تادشلر تانكاوالا مهعافدنا يف سانلا فالتخا

 اردان تلد - ههاولاو ةسانملا مدعل لياذرلاو شحاوفلا دا

 هرج رز ةيضغ زل قو ا دافوسأوا هاوهوهمهو يعاود نمةبعادءال.تسال

 نؤذ ناك ناو ةئاذيلالو دراي كركم هاهو هلل زب الك ورلاطت

 رجازب الا رجزنيمل مهوب ”مهاذاف رهوملا ءاقنو دادعتسالا ءافص نم كلذ
 نم ءيشب مهاذا آما يترم وا حصانوا هسايس وا عرش نميجراخ

 همقوت نم ارصانو هتياردو هلّقع ند اثعا دحو هترطف يف هكا نساحملا

 نسيان عا اذكهو هابا هتسانمل افئشو اقوش هلا ليميف هتيادهو

 نمزلصالا يدر زهاولا عد“ للا ليستانااتانيو سا
 ءوسلاو رشلا ىلا عفدني سكملااف هعيابط تاطلت#و ةرصانع جيزم

 رتل ىلا عفدني الو كلذ هتسانمل هتاذ ءاقلت نم ثسخلا ىلا لو هعبطب

 ظعاوو دشرمو عادن م ةيجرالا عفاودلا نم ريثك عم يل الكت لإ

 نع ةثعشملا لاي مالاو تاوبشلا ىلا هدتسملا لاعفالا كلت لك و دعسمو

 95 ونيفرطلا ىلعةردقو رايتخا ن ولازلت ل هيص وطنا ايل عتطلال

 نمو همحوت اهنا ال هدارالا 5 يف نيفرطلا دحا حجر كفادادوقالا

 ناتال كرتوا لعق نم * يش ةدارالا قلعت نا ةهادب تارورضلا للجا

 كلذكف راشخا نع هلا ردصي ال هنا ب هإ رودقم ريغ هيلع 5ظ0

 ام لمفي لك نكلو راذنالاو راذعالاو ةّبمملا ماا دعب لا هب ذخاوي ال
 3 ماع دق ناكح ناو هتسانم ءارجنم هلا ليو هعبطب هيلا قاتش

 2 ةاور ديلا نكن نسما ع هعبط نكلو نسحاو دودا اذه هلمففالخ

 يتلا تادادعتسالا يف رظنلا ةصالخ اذه (لعللاب درولا حاير رضت اك)

 نيفاكملاةماع ناف فلاكتلا ىوس ءايشالارياسملا رظنلاب اهفالتخا تفرع

 رياعشو ىلو "الا سيماوتلاو ةماعلا فرلاكتلاىلا راظلاب مهدادعتسا ىواستي



 5 اقشلاو ةداعسلا يف نير ديالا

 اع 9 يف مييوا 0 طل الاجل اىانى نجلا اذاقيةير وتززغلا اهنينبلا
 ايه نة لك تاب ةحصا اب - وامستي مزاي ىتلا ةيترملا كلتو لقتلا وهو
 نم ادز الف ةضقلا يريد اما .:كللذ ايجاتفا ديازتلا 3 اجلا ليقعلا

 هناو لعلا بتار : ىلع لومحت وهو يع

 .رالا ىلا مهب يد ءوملا لالضلا قيرط ءالءوه راتخاب ملع هن ب

 لد: ىلإ لق را قلاع كليا وا زايتخلاب ءلعوو لاادب اور دانلل ميك راو 5

 فشكدقف هواقشااو ةدامسلا ثيدح أما لابي لو امل مهاتبافةنللا ىلا مهب
 رد كلف ير كلل فيك سو يق لوقا نشير نر ويك
 هللا اانذاعا مانقشلاو 9 < هللا انقزراةداملا يف ## *  غساتلا #

 مهريغونيمالسالا نم مه ريغو ةفس اذااةذبابجو |١ كملا نمنوثحابل بنما

 اهحوىدنا لاكب ئ1 نانفقنو هيلع ناي وطني اهي وسع اكل قت نَا

 ىنعم ىلا نومارتي تارامعلا فالتخا ىلع مهو اناس دارتسو ارظنتوضتساو

 ةطقتلا لعكل دنا ىلا ةبشب يف ىيفومزيحلا وةقيتيل كا دل نو موجودا

 اهوج نوفوطي قاازقمكلا أ تييوو الع نوريدعست ىلاَوي 2

 يفرظنلا نعيو دوبشلا ماوع ا ا اا يلوا
 نايعلا رهاظ يف ةراق. تاتباث .نيب ةلامعال اهدجيدوجواا قيام نمنياو ا

 ت2 لازيال الانمقيرفلااذهدجيونآهز كاةك يقطع 7 هينا تالابلو

 اك كلاز او نم كان تنال وب ىوهاللاو شالو ثروويلكاو دورعتلا لماوع

 'يوق نم ماوقلا 31 ص دوجولا يف ءازجالا ةعمتج ريغ هك ةفص ىلع وهف

 ىقارتياذكهواهدعب ال ةوقوابلق امل” ةيلتف ىه ةوق لك هيلاتتمتايلعفو
 اهعالو رع لبنا ةيايفملا ليهو تح تكتل اوود وصل تلات جرام جف نيكل
 هدعتسةلاص ضرا يف مق. تملا اذا. , هيلعف نم ةيعونلا هتروص)



 0 0 هداعسلا ىهام

 اهموي "لول اه>حورخ دعب هعونتم تايلعفو هفلتخ لاكشا ف روطتت تيتا

 ءامترالا ن ١م ةياغ عملا أاهاوعو أطدوشن ف سهو ةناب ء!| ىلا ةردالا نم

 ىشالت ااولالحنالا كرديفلزانتا "غار يل و انه دْصْدخأ 0 اهدنع فقدت

 لوألا اهتيداج ىلا عجرتواهلو ا اهدا تتم لالخمضالا

 ةماعلا كلتو - ابطويه اذهو اهدوعص 6 أه هذانت اهشه دوعتو

 خخ استرو 0 ريسذ تناكيتلا اهتياغ يه < اهنم لالالا تنادتلا يق :

 نيوخايلمشاو ةوقياشاراو اه شام ااه ولعت تءاطدأ عمر لا
 ةدحوو اهيراقت لع 0 دارذالا يفذلتخي اذهو ةرمثل اعفد ايلتاو

 نم لكلو هقيقملا تادابتم نيب لضحتي يذلا فالتخالا دشا اهتقيقح
 نوءوشرياسوةرذبلاو 0 وعرازااو ميلقالا و وملاو ءاوهلاوءاملاو ةيرتلا

 ايلتس ما: هوا انطلو تر القوى رامئاغ رمح اى ويتاتروم لكشف

 اذهعون يف عوقولا ةنكسمملاتالامكلا رياسو اهمعط ببطو اهنح ةدوجو

 تقاسو ةيانعلا هتدعاس يذلا درفلاو الثم حمقلاع ون قاطم ىنعا تابنلا
 ىهتنمو هلاك ناسف علك هغوادو هلاح نيسحت ف ليخد وه ام للكذب هأ

 ثعاويو للطلا يعاود نم 4ءون يف لصحتي نا نكمي امو هنم داري ام
 ةيضرع ةصمنمو لد ةدص دافتفا عم وبذل لياخو عفت داومو هع !|

 ايمسلا وله دازتل علا ذخرا 01 الو وقل نم ةلسإل 1

 لامحلا ٠ نم 'ةعون هأ ادهتلنإ م ةياغ غل ايلا هتةيمح يف لم ماكلا هعون يف

 ةداعسلا ن + ال1 رفالا تتارق لس درس

 0 نم ةبثرم لك ٠ اذابو هشرأا كلت نم اهبراقثو اهدعابت باس

 يه( هللابذا لاو) ضحملا ءاقشلاةت ميسوم اقشلانم ةينرم

 عنا رثغلا ةداعيا اكللق + هداعسأا نم ايلعلا ةمراا كات لباقت و يزاوت ينلا



 هذ اكلنا ُى ليخدلا وهام .” 1/٠

 مكح لع ةبثرم لكف اتش ةَّنَش 0 الو .ند ةنشر اهنباوشبالا ىلا

 ”لكلو سإباءدآ لكلف - اهدض نم اهردتب ةيترم اهرظانت - لباقتلا

 اندرا ولف اذا لج وبا رمح لكلو رصف ىسع ركل نوعرف ىسوم

 رهوج نع فنكف و اهحور نع كي 5 وف رقاب داعش او نع ربعت تأ

 متاو هتيلعف ةياغو هلاك ىهتنم هغواب يه نياك ل ك ةداعس نا انقل اهانمم
 ةماتلاهتءلعذو ينقال هدولاطملا هتباغ يف هعون مسج هدوجو ءاحنا

 كيكلا عيمج يف راس اذ_هو داخل نم هعونل ام عومجم نم

 ناسنالا يف يه تادوجوملا ةفاك يف اهرودنو اهنأزع ىلع اهتكلو
 الار, كخحاعدا فاز رطل اوننف وخلا نياطسلا نا انخح وا ناو دنا
 ريسسلالا 1ك ناتنالاو نكتب وا ك رستم ناك لكل اهنوسح هيف اهلظع

 ةحصو هيرتأا ةثامدو ذه ةطاشم ءط ْف هيهلالا تادغاونللاو تايائعلل كلل اف. ٠

 ناك تا ناالكو :هالغبلم د أو ريثات مظعا كلذكر ذبلا ةمالسو تبنملا

 رار اد حلا زها كنالكش تاهل زاكلا هتدام لو تباذومنوملا لفوشا
 ا دي الز اف يو فاك جل ذا دلال نكح دنا تقم
 أم عم ادا عشنا وبار ابل دعرا ف نضام دنع وءاجل ازتماا ارثكاو ادكاوت ودم

 رالي اب ملاوةاعللا ريثأتو نال لقا فوق وكلا لمانوع نم هووتمم
 كلذ ءارج نمو نهذلا هرضحتسو ركفلا هب طم الام ىلا ةبحصلاو

 باقحالاو ههربلا دعيةهربلا يف وخس) نا رهدلا ل ع ادعت لد رعت هلك

 نمةياغلا عونلا اذه نم الاب ةيناسنالا ةّقيقحم لماك ن اسناب باّمحالا دعب

 اذهب رفظلا امل ىنستي نا روهدلاو باّمحالا ىلع زع < هيلعفلا تاره

 نا دعبو ريطملا ريسكالاو ميلا رهوملاو سيفنلا قاعلاو عساشلا رطحلا

 رلاجو نم هللا ءاش نأ الا هيترملا كلت تمنتماو هئانباو رهدلا ىلع تّرع



 ند اهعاوذا لوصاو ةداعسلا كفنا زم

 ئيلاثملاو ف ةواتلاو ثارانفلا توافط را وكلا ديوان هزيل ل
 انهيال قدمو عداستلا انها علطحل انناينا كت كانا احا قلن لك 4 و

 ةجنو :مةلاخم ال اذا نانا لك ةداعسف ازيّمح وا اللجاا زيثك وا االتلقااب
 نم هظحن 7 راه دانس نمناسالا ظح صقن رادهعو ءانميةفوفح ءامشإ

 قناع قط رغوو اقتل ةفاؤص د ةداءالاةضوط خم نيفولفلا المنا هوقشلا
 عشت ؟ ليرسءيو ةه اكمل رع تاد وخلا بسس كفا رهو ةعساش 56

 3 هتنوعمب معن :اهقالخو اهدحوم زيغل اهقابطا ءابامص اذن ىلع اهب انراةلما جلا

 ع اوناو 000 رم تاب . ١ىلا ريشن نا اعل ىبنكيدقهدادمتساو

 0 أه دضب ذا ) ءامشلاتتارم 5 اهتمودلك يداك و هلامجاةطباض لع

 اني و اها ايتانلكم الو الك ةطاحالاو زصاسا عدن ال نحنو ( ءاشالا

 0 00 1 لع عاريلا هب ىرجيو هتهداب يف ر كنا لع رض ام رطسو

 لا اهنا كتف 86 ردا الواي عو تفا دال اراد 8 «يش كلذ ءارو

 لامك وا هقلطملا ةداعسلا يهو نام اوبرا اك اي عون يايف لماكلا
 «هيوذد» ةداعس ناوش 00 فما ركساطب حعونلا تكللذ يف يدوجو

 ةضنلااو الق اوف ادق ةقاغلا 5 يذلا ”يبسنلا لامكلا نم ةيلعفلا يهو

 ركمأب كب دقت الو هعمفتم 0 يذل املا 2 يهو «هيور>او» م هذ

 ةيفاعل الا دعتسلا وثق ا مةةماؤلا و .ةطندلاك "هندي" نامسق اضيا هب وندلاو هنا

 ةمعنك «ةجراخو» نهولاو زحملا ةدعابمو ديالاو ةوقلاروذوودمالسلاو

 ام لكو هريشملاو ءابالا فرشو هاملاو نملاو جاوزالاو دالوالاو لامل
 نم قسنلا كلذ ىلع فطعني امو شايراا هب نست و شاملا هب مظتني

 ةقودولل اي تعالا نماه ريغو تاماسوو بصانمو تاراماو ا

 كرم و لعم ماهوا اللا مي مك انما دوجولا لو ا ةزوضملا ةتالاباتاو



 !؟هذاالمللا كتل لكأتت 0

 ققحتلاو فراءملاف رعتو قياما ةباصاك «هيملع» نارسق اضيا ةيورخالاو
 لع ريسلاك «هيلعو » هيلاعلا يدابملاب ةسبالملاو قاعتلا هنتر ميرا لا هوجت

 تافرصتلاو تاياقتلاو تاك رملاو لامعالا قيبطتو هسدّقملا عيارشلا ناس
 تلال "نيكو الش ودال زق عمسإ ام نسحاب نخاف طمالا سا وتل1زع
 ذاولناب اى مهيلا هئادسارو مهل زينل اء اكدوا لينة 5 نع للو

 نم لوألا مستلا ضراوع نم لا كلوا رولا :نييوكخي عاملا

 7 اكلالياضفلاو هليمملا قالخالا كاذكف هيندبلا ةدامسلا ينعا هيويندلا
 نط لوألا مسقلا ضراوع نم هاف ا املا تومنلاو

 ِن نم موديو ع اع وخل تفرع اءمكص هبورخالاب ىن :ىز الذا د ل دل

 لا «ئو ريالات ديراهتابوهوم وا هاند يف ناسنالا تانك

 نكسملاءدبناو ةيلا تلازو لكبملا ىثشالت ناو هتياغ ىثالتت الو هتمفنم
 هللا ملعي ثيح ىلا هناريط يف الح ى كنا مرو
 رلحاو لكلو ىلك هجو ىلع ا- .ةنوبما طم مئانعبللعاؤناكاب ما هذه

 هداعسأا نم ةبترم لك ءازا يفد ىف 000 ضرعاهن

 مدقني ءاقشلاف تفرع | يك عاجعت ا نواب ابا ةنار 1 هاو ككل

 ايفل :هضرك(عب) نينمءوملا نيمال 9 بتارملا عيمج يف هداعسلاءاسفناب
 ظ نيب ناظلاو - تاعف دق لاسقف لهاملا فض هل 0 هفصوف ماعلا

 دوجولا يف 0 ةداعسلا ناذ ةخالا مندل لباقت ءاقشلاو ةداعساا

 لباق عوُضوم نع لاك مدع ءاقشلاو (ضع" رد دلع امك باوهترلاو
 ناسك نيررهوملا نيذه نامت ( ان ل هيو رطب تشل !ئيغ مدعلاو هل

 هيتاذ روما نم لصحتي اهضيقنو هداعساا نم دحاو لكن قانا نايتاذو

 الا كاان الازدي ولدلا_ن انبات اهوا ديهارلا ةيينكر و مانو همز انتحل ريغ



 6 لهجلاو ملعلا أمه ءاقشلاو ةداعسلا

 ضخ دل ِف تراث الأ 51 د نا لعلو هد وحو ف ىح هملع

 لوم كا دي ولم ل هنأ نطب يف يش مخ !او هما نطبيفديعسديعسلا)

 ١ لأ اهو نيرا ةياصا خم كلصت :ادسلا) مداعصتلا لوضات لل وش
 اعلا فالتخا بسحب الوصاو اعورف مسقنتو انعضف ةديشا قاتح 200 و

 0 57 1 ايهما 0 فالتخاب كنيد تتار م تو امعتو مم ا

 0 تت 5 م معا مو ةداح نع نيف رحضنم الو هَفيقْطلا نع

 ىربكلا ةئسإا. وه لب ملعلا عبتي اهمظعاو تاشملا متاو لججلا عي
 4ب لص#يدلاوهو هاها نم انلعحو هلضف نم ملعلا هللا انقزر ىمظعلا ةمعثلاو

 0 هبت وافتتو دععمأ أو كردلا جرادمو لضقلا حراعم ف فداك

 لكلا يف فيلكتلا رادم وه يذلا لمعلا اما نيينا>ورلا رياظحو نيب رثملا
 0 0 و ءاك ذلا ْف مهنيابتو خدها ف يف مهنا حرذد دع 95 لع ليحتل وف

 | وهل تت ل ااا الا 4 ا 0 يا ءاللموأ || ف كراحلا ردقلا

 ةنارك موأ» ءلاو لضفل || يف مك الو كح 1 م أمو ل يح فلكم

 مولعلايف اذه مهفالتخاو تناك كو را ءواعلايف يقرتلا ناف هدحاو

 با للا مدككسل قودصلل ديحوتلا باتك يف تا لها ثيدح تازو اذهبو 000

 تاولصوللا لوسر لوقىنعم نع رفعجنب ىسوم مظاكتلا نسا ابا تلأس لاق ريمع يلا

 0 ءنم ثلا 2 اوف (' يملا نط ّق كرش نت ا نطب قسنم يق وشلا) هيلعفللا

 نطب يئاوهو ماع نم 0 ءايقشالا لمع لمعيس هنا هما نطي يف رهو هللا

 لجو رعهللانا لاقفهلواخ ارسم 5ك وقىنعما4هل تاقءادعسلا لمع لمعيسهنا

 الإ ف نا تقلخام ةكللاعذ هلوقٌك اذ وهو ورصعم 0 ا وب ا اح

 فزشا' انه رظنا ه”ئدمهلا ىلع ىمعل اتحتسا ل لقول اف هل نا ا واس نودع

 مييلع هللا مالس مهثيداحارياسٌكا ذك و فراعملا نم ازاكهيفدحت هرب دتفهالعا ونايسلا | له

 رخو



 هءاعسأا تتارم صعب "ا

 ا رءبجح 0 2 5 و) لامعالا يف 1

 تأ 2 أ اغلا و 5 4م 2 ل اهدع 35 00 1

 تع يدعت - ب ةل ادم الؤ اضيا تاةءلاوهأ 5 اه وصح يفانت : لامعا

 انه ةأطو ةنع فت هصاخ ةيانع ةكاردل وا هنأ اكما 5 بنار“ يابو اي ء,عهنامرح

 تا تادتما ل أه راللا 11 م ىلا سا ولا راماو_ تيادعلا

 ءادعسلا نم كوم 4 9 قدا ةيداعم تناك ناو كر >ان د وف

 وه دا هياذعو : لل بح وم نو 2 اي كال: د 0 متم ةمث رم لقساو

 ثدحو قود الفكاردا 2 ثسحو هلم للعا وه م ةقاعب د5 كردي اي

 الا وه نأ و هرسح الو باذعالف 1 ما ا لا
 ىهو دو>ح وأأ معن نمى و ةمعثب عتمتلا نع عوفدملا مشلا ةساح ميك

 3غ ند 00 وا اهيزاوي أمو دورولاتاحفنو زر اهزالا جيرا مش د1

 اا ان يذلا كاذ كلو 2 حفاونلاو هرطَملا حياوراا
 "يلا ميعنل |١ | ىرب اأو أهئادمفب تاذعلا نم اسش 6-3 اي هرمع ةدماأ ابك ردا

 كاسح بتارم ند 3 كام 4 معن ساو | نم أهادع أم عتمتلا

 ف يفاسي الف ا را مة :تاوذا 5 ايعأ# هع ردد وه 5 اهدادضاو

 اما ةداعسلال وقةثيح قياسلاانمدسقت ماماهداعسلل ,مسقتو2 كل ودبي انهنم(١

 يف عوالا كلذل تالا_كللا نم نكسمي ١ ىصقا عمت 2 يه ىلواالاو هيدرف واةيعون

 لضفا وت انك اكو تادوجوملا فرش رايتواب ت2 مد م رأا هذهو هئم درف

 تا واصهيديحملا سمنلاو هيما ةشر 44 اطأا ىف ل تاق حفر رهوتائياكلا

 مهضعبأد احق دلل لل ءامنالا راس 5 0 تسكب يفاضالا باقل ال اهيلع هّللا

 هتئيبوهئاذ بسجل هل د وه ام ىلا درفلا غولد ي ه.هيدرفلا ةداعسأأو ©« ضعب ىلع

 انركذ ام را لا هيورخا وا هيويند اماهيدرفلا م لاكلا 2



 ةيورخالاو ةيورتلا نيتؤلمسلا نا انني 9 را
 0 اوركذد دقو طبرأا ىرع ىف وقال نإذ هطترم مرالتلا دما ناجهرزاد

 انو نك لا ل متث الف اناسنا ماد ام ناسنالا

 كَ لو الا ةيانعلا ناف معن هيناحورأا لب ا( 2م ةينامسللا لياضفلا

 ىلع هقطالا نشنلاتأشناو لوصملا ؟ يجيردت ناسنالا يفلاكلا و

 اما ل غوابلا ناكم رج ال ءاقبلا ةيئاحور ثودملا ةنامسج اهنا تعن

 اهلضو ناسناللرسيتي ١ الل هحسش 0 ىلطو 0 0 ءاقوترا و

 4 3 م ةماللسو 0 ةحصو هئاودأ 0 لإ اهطو أه رش أيعطقو

 لوزتلاو هياغلا ىلا لوصولادعب رياسلا نا كلذ يفانب الو ها رياسو

 كانه هثداعس نم ن سا الو اهنع ىو تادددا كلدن لولا ف

 ةيدورص عودا طا دال قرشا ىلا
 لوا نا اوركحذ دقو هّمياد ةفصب ميما نم نكت ناو اهلوصحيف

 هانم ىلا هتالواحو هتادارا ناسنالا فّرصت نا ةداننسلا بتارم

 |عيف كرتشلو اههب لصتي امو ندبااو سفنلا روما نم سوسحملا ماعلا يف

 نموت للترم دخن وهو هيل توا تملا د 0
 ميل :تاوبشلا ءاوهالا نرالشو ادا نس

 يقاب يف مالكلا اودرطا اذه لثم للعو لدتعم ٍردق لعكلذ نوكي نا

 اهبايساواهتام قم تاداعسأا نع اوربعو يذابملاب تاياغلاوف رف بتارملا
 يغ اولاق ثيح هداعسلا تارك ةريخالا ركحذ يف اورج هلثم ىلعو

 نضع رت يضالانألا هنهو هم اةلاما 0 ناسنالا كا
 لئفلا زيغ راي لجأ رم طاقة يل اصح اخ 0
 ضدراوع رياس ىديلا هعابط ىعاود رياس رده » تنوع تااذ تدعو



 هداعسأ | ىنعم ُُث قيقحت ةداعا 1 0 ١

 ةلزتملاهدهيف |و 00 - املا مش سلا لمختل |و 2 نا نييعلا

 كلت لع ناسنالا 1 0 اا ير تال ل
 هال اهتاحاتنواهمزاو او اهتاركو ةداعسلا راثا ٠ نم وه انا دوج اع حاط

 ا ىصقا ىلا دوجوملا لوضو الأ ي ل ولا

 سا 7 ةيترملا هده غلب اذاذ هناذص وصخ وا هعون مومعب | 1 وه 0 وا

 ”ل لا علا كلذ اوين نيذلا نكلؤ اورد يذلا اللا مللت | يلع

 فيراعتلاو ىناعملا ن + ةقيرطلا كلتو قالخالا ملع ل ءابج مه ه كحاب

 هضساف ان رطوهقالخا كلت برقا مهماع عوذوم ةنللأ 1 هيشا مهب لو

 ىحي نا ناسنالا ةداعسلا بتاره ىهتنم 5 «ةياغل 006 ةهحو 1

 1 :حعال ةردق را و 1 مكس 0 1 حصيو اهدعب ت 7 ال ةاح

 ال عاطقنا كي عزل ك دو اهعمنز> ال ةحب جينيا ؤ هعم رهف 00 ىعا خو

 وعلا زجوابو - اهل وال رع الو اهب فضال ة وق ىوقيو اهفروتف الو

 ةامطاهذه سارا هعم مدعال ادو>ووهيف الم 08 ناسن الا ريصب نا

 نكمملا نم وه لب لاقي هراطلا ىو اك جمب هرم ةاملاو

 00 اا ناجلا نينا ول امني كلذو تاوملا راد ف ىخزاملا
 ١ [كلاد ةاودواح هعس طااباتمم ى م نا راتخاور ايتخالاب احتامونيسنا>ورلا

 كلملوةماقتسالا 0 رو تك ودلال د حسا مكمل
 الو اهيتارمو ةلادعلا ميس مث نم لصفلا اذه لوا يف هأئمدق أه ىلع تفقو

 ىلع ءتادقتءلاو راحخفالا 1 و قالخالا و هادميلا قيسلفلا نا هن تير

 هلل لب هدآعسإل دادعتسا رفواو عبنم رزغاو ةدام ربكا ول عطرا

 ىوقتلاب ةميرشلا ناسل يف هلك كلذ عاج ن وس ماك لا

 000 دا هنا ل امان وستلا كل مام قتلا عاشلا لملو



 م نييلثملا يقلاو نسما ثحابم مام ىلا دوع

 (دسسلا وه قتلا نكحلو لام عمج ةدامسلاىراتساو)
 اندرا ام ةَقاَخاهلعجنو اهلع فقن نا .يراأش ةياغأا هذه ىلا انغاب ثرحو

 اتينا اهن كلو يف متخي نا ةداعسلا يلوا لا نيبغار رومالا كلت نم هنايب

 هللا“ اك نأ ميعنلاو زوفلا كلذ كاياو انمعي ناو يركلا رظانلا

 ةياغ غلبت م و هنانادتبا و هفوتسن ' وهف الحد اه ليك ىلا دوعلف هملع و

 يف ضوللاو ةئفحس ةياوا كواس ىلا مالككلا أ ردك هيم ل 1
 هللا ىلع الا ةمالسوةحص ىلع اهنم جيورجلاب لودملا سي هقيمم رجل رأت

 ىلا هنم انحرخ يذلا ضرغلاب ليصالان اكو - هيفا هفاطلاو هناش لج

 ايهقولامفألا نجح كزدب ىوملارياس لمعلا نأ وه كتحابلا تلا 0

 تفرع ام ىوس هداعوا فرعو عرش نم تاهلا رياس نع رظنلا عطق عم

 امّلِج اذلو اولا ةعلسو“ هيرب اه ىف كارتشالاو هس 0000
 أهحق ولامفالا نشل ١ ردا عشا "1 ريخ دعاء وجو عسُن |

 ملعلا ةآرمو يدمحملا لاسلا ورغد اف اظاو وعلا لف نيكل
 تضقوةتاتعلا اك تءاجاماسج معاشات قات وت 0

 نسح نم كردي 6 نكارملاو فوراقلا هبا اتفحسأ و هيك لل | ةنام

 امل يف ايلا هحاتملا سسمو نوكلا ملظن يف امهعفانمو ءايشالا

 مدعق “ هحالاو ةهوملا كلت نم وا امو “ هحصلا نه هدنع ام ردق ىلع

 لامعالا ةماع نساحمو لامفالا رثكا حلاصم ىلا لوتعلا رثكحا لوصو

 ”"يلفلآلا نيماونلاو عئارشلا ماكحاو ”فيسدلا تاينساو ا
 نساحملاو < حلاصملاتاهج نعاهولل سل « هينوكلا ثداوما رثكاك لب
 “ اهكحالم ليصحتو « اهكارذا نع لوقعلا ةماع روصقل لب « حيداقملا وا

 لاك و ملعلا مات تاهللاكلتباملو < هف رشم اهياعيعف هفيرشاا لوقعلا اما



 دعاوقلا نم حلاو نسحلا ىلع ىنثي أم رمل

 لوصمتلاال ةلمطا لع ايفر ْف كادت هفراعتملا لوقملا رباع معن“ هفرعملا

 مكح 20 ل ميكملا دلل كلذ مكحا ام عيمج ناب ةنعذم

 فيح عي لو ؛ همكح نم ولخي ال هلك «ناردالاو عيارشلا سماون ف هب

 ةمه وتنال نا دحوتلا ) “ ةمهتلاو فازملاو لهما نع ةهزتتل < همسقأا يف
 ةمسقلا سس « هلّمعلا تاكردملا تراص انه نمو انيمي نا لاو

 كرذم نا 0١ لامفالا قاطم ىلا ةسسنلاب لمعلا قاطم ذا « ةيعابر هرصامحلا

 نم ايش كرديال وا نيتها نم اه واخ وا اهدبقوا اهندح للصفتلا لع

 لاي لكلا باسلا وعدل امفد قرا باجيالاوه ىعدملاو كلذ

 نسل ثحبم ينعا “ ليلملا ثحبملاو لتيصالا لالا اذه ىلعو املك
 دعاقكن يل وصالا يف اهدعاوق نم ةلمج ةيمامالا تنب دق نيلقعلا حبقلاو
 لوصالا نمةلمج هيلع عررفتملا < هيلقعلا لياسملا تاهما نم يه ىتلا فطالا

 ةدداقك وشأ ءاش نأ أرنم ريك“ ىلع هيننتل ا ري هيداّقتع الا

 000001 لا ناكما ةدغاقك و هقثلا لوصا.ىف اهنع ثوحبملاهمزألملا

 0000000 ارسل ومرملا نضيع ا تا 0
 اا ناسا يحكاا رت انآ نا همساتلا ءامدق ن
 نورخلا عوفو هجو ف تباييشلاو كو كلا ل اذمسو ( يع

 ليوطتلاو . لوطي دادعتلافهل مآ ابو . ضحملا ريا نم اهرودصو ماعلا َْف

 فاقيارو .هلقعلا رومالا عمل ٠ 1 1 نيا ١ 2 لج

 اسير كل حضتي نمو تللد كلل ري 5 .٠ هيداقتعالا لوصالا ةفاك ن

 د ْف مالكلا عابشا ف ردعل / ل حمس كا هيلع دب 7 آي 1

 يالا مازتلالا نم .٠ هلاسرلا هذه ةطخ نع اف انجورخ كدنع نس#و

 م لاسملا نم ايهف هاند رطتسا م ةدحاو لك نا لع لالا مدعو



 "و ىلاعت هل لدعلا تاشاو لاعفالا يف 55

 نأ ةريدجل +13[ يملا" ةياوح ثرناو دمج لدار واسا د 0

 لطفي نكي مل ٠ الياق نآك ناو رّدقلا كاذب امل ض رعتلاف ناوثملاب اهدرقت
 لصالا اذه تابثا نف ضارمأا ىصقا هن. هللا اننلل ىيحو ايس نا ل
 فرشا ىلا عجرتاف هيلعع فتي ام ميظعو هب ماتهالا ديزع تفرع يذلا
 لدعلاوهو هلاصالابهل لصفلا اذه دّمع يذلا هللا عجرتو ينتبت يتلا هعورف

 ها ةطاق لب ةماقلا ةماع هنا_ش لحشف هقشو هتوذب لوقت يذلا

 نم رشا زم لعاته لوقلا ةصالخ نال ودق تشرع ندا
 الواو_ه ]ني و هم 5 نأ اما لمعلا ىلع ةتض رع لعف 0 - ناسا

 صقنلا نعالخ ام ينعا معالا ىنمماب نسملا يناثلاو حبلا وه لوالاو

 تاج هللا ىلع هلمف لاحت حبلا نا مث هحاصملا ىلع لمتشا ام ال هدسفملاو
 هءلع لاح امهالك و هب ليحل وا هيلا ها 0 | واخي ال هنأ امككترا د1

 لدا راما ماظلا نم مظعا حيبق يا م 0 حيل كا

 رودقملا ريثيو لاحملاب فلكتلا لكم ناك اذا تدلع لاحم اذا ملظلاف هنم

 ةحصو لمعت , ادام هناب ىلوملا نم هك رث ” ىلع باتعلاو باقعلا زاوجو

 ىلإ كيدكك دانلاو راثا ل كي ىحصقاو ع غلبم عيطملا لافقخا

 ماكل 00 ا اتحتسالاو ةازاجملا ليبس ىلع ةنجلا
 هكلم يف كلاملا نم "فارصت هنال حيبق الو ماظب

 ينا_كنامو تنا مويلا دعبف ا رش ١ 0 سوفنل لقف

 كلذ 0 0 ص ىان ايفو لع انت 0 , ل اذاو

 باذعلا عاوناب هك 1 هياود ل 3 0 أ ىرتا . اححص

 هل اهتعاط عم .٠ ليبولا شيعلاب هنم تءابو . لثمتلاو ليكحنتلا نم
 ىلا لكمال «هباهاج 0 2 ةما نيب لحرلا ناكو هيلا اهدايقناو



 ىلاعت هئم ملظلا هلاحتسا 00

 000 كا ردنا ل طب تناكإ قاعات الويب لم
 - كرابتعاو كفاصنا مكحلاف كرايتخاو تنا - كلام هناذ دحا هيلع موللا
 هحبق لقعلا كردي ام لكف حبملاو نسحلل لقعلا كاردا تبث نا دعيو

 هف لدعلا ع نم يم 5 داع دلك كنف كاف 4 لع احلل لاش

 هدعدالو لّمعلل رف انم ريغ لاءفالا نم ةنع ردصي 0 هالات ا

 هلاعفا ِج اضن كارذا نع ءعزدمي ةعو هروصت لما !| ناكانه أم ةياغ احق

 ا كلا آر نا 17 ةانماهدحيو اهحبتيدن ا اليملاعت

 ةماقأ نم تفرع امعم ىردز.> رفاملا ء:ةيلعال 2 نكح احيقملظلا

 0 ل مما كلي را تست نا ئدار كغا النا ىلع هيلع ناهربلا

 ناار امال ةدسو» لاكلاو مايكل لها نر تنك نا . كنت
 9001م نالطلا هراومش ىف مزج. ةرصاق ولو ةكسيم هل نم قداذ

 1 هنا لوقت  هيمال_سالا ةسدقملا ةعيرشلا نإ 0 رهظ هلك كلذ

 00 ا ر1 كابا اروح الو. هتاضق فتحي ال هناطلسا زعو 3
 3 0 1 فلكيو ٠ نيصاعلا نمبنذلاردقب مقتنيو . نيعبطملاِسِثي
 ار ةعلاد عبطملا ناكبي الو. 0 نود مه ريصفت ىلع مهقاعيو

 ا هلا فلكيالو ٠ حالصلاب الا دايعلا رمأي الو ٠ باوثلاب يصاعلاو
 ادت لاول هثم كاي حارا هقفوتد ريخلاو ٠ م م

 هتاذ تبضحت نم ناد ا هلع ال مهنع رداص وهف ٠ هنادب ةحبلا ما أما دعب

 كلذ نمو ٠ رورشلا لمف ةلاصالاب هيلع ليحتسي هدونلاو لا 0 ةيريخلاب
 4 1 ر اتحاب 0 ٠ نيرو. ريغ م كانعفا ف دايعأا .اسا وهذ

 نراه زم ل دع تاج هنوكل ؤ 0 نيصاع وا نيا

 4 دقو فك .٠ حيحصلا ناهربلاو ٠ حيرصلا لّدملا هب دبشب اي. حيبقلا



 17 نيدلا لوصا نم لصا ليلا

 برص يف ملظلا ن هاون نا ءلاو ماظلا نع ىهنو٠ ناسجالاو لدعلاب

 نع ملظلا جرخاو ٠ نيمملا هباتك يف كلذ نع ةسدقملا هاذ هزنو ٠ ناقل
 دعبو ( نيملاظلا يدهع لاني ال) لاق ثدح نيضرالا يف هنع ةفالملا ةيلها

 : حضاولا بهذملا اذهب دحال مز لوصح مدع نحل الؤ اح انه

 نه هيلع علطتسو تعلطا امم هراكنا ىلع بترتي ام عم ٠ بحاللاليبسلاو
 تنسح حيبقتلاونيدحتلا يفنب لقعلا مكح باب دس نم نكلو ٠ حياضفلا
 ةثعبلا بوجوو ةوبنلا تابثا ىلا هل ليبسال هنا ىتح . حيابقلا كلت هدنع

 هنهذ هل فطات ام يذلا فامللا باب نم اهبوجوب هداصحنال ىلعلا ليلدلا
 الف نايب ىلا حاتحتال لولا اذه 0 ءيمظ د الو

 ( نيمحارأا محرا وهو كلو يل قيفوتلا يلو هللاو ) ناطيشاا كنلزتسإ

 يذل!هدبولا ريع لدملاهنأش ,ىلا ست هفاضتا توجو كلل سنا
 لع نبل نيدلا لوا" نم لصالا"اةده: دغ نا ملعات كا 80
 هتافصدحا نم وه لب اهدادعو اهذرع يف وه الو هّقياسلا لوصالا وحن

 .ةلأسم.: فعش عنف وهف..هتافصو هءوايسا تاهو ةتاخإ تيس دهن لالا

 ٠ هدوجوب وجو نا نم رمام ىلع ٠ ذيدسلالصالاكلذع ورفو .ديحوتلا

 كا 2 |ءو . هد.حوت ىلع ليلد ىوقا لب مزاتس»

 ةاملاوةردتاا و ماعلاو مدقلا ىلا اهتدحو عم تعجر ناو يهو ٠ هيلالملاو

 هوقو .ىهاتت ال ىهاضت 1 يك ةناخ لج هتافص نكلو

 ل الو ىصحت 3 ه8 دعا قل امييمفوي دين ل وأ هانعكالا نع

 مفصوي ملام هيفو نامزلاىنفي 2 هةصوبنيفصاولا ناتتفا لعو
 تسيل ينفض سمع تا لنا نو نلرلاو ياثر يلد 2 ينص يكرم

 كترفذع ىرولا ماصتعاف كتفص نع نوفصاولا زدع

 "م



 هتاهلك و هللا ءايسا اهلك ادوجوملا 0

 د

 ظ كر ا
 0011 ةفودعو لوععم لك ل ل تاع م نا كاذو

 ٠ كيتذللاو كالفالا نم ٠ دومرلو عك ٠ نكممو ٠ دذوحوم 0 ٠ دوهشم ىعم

 اال لل ٠ ناطااو نالاو ٠ لاو اود امل اوأ3 كداوشلا"ثاداجملاَو

 اهصاخشا ن 4 دحاو 0 ةتاع عءوخصم نم ىهاشي دك الإ امو 0 نم

 ف 0 هنافص نم ةعصو ٠ هنامسأ نم مسا نع *ىنلت ٠ هال نم ا ١ اهدارفاو

 هناملك نم : ينيوكتلا هير 1 نم فرحوضهو ايلا دوج وم نم

 ه رش ن :,مضرالا يف ره كتارا اديها يعتني الهدوج و٠ اديا 0

 ظ (ميكحزي د: هللا ناهللا تامكتدغنامر 4| ةعبس هدعب نم 2 كلل مالقا

 نيروكللا ا - لا ا رد كيت اتوا
 0 "1 «< نىك« و ى : :

 5 كب نت ايلا 1 أمهم نذ أم ناكل عيوش

 ع١ رم نب حيسملا اف هيتكو هللا تارك اراك تاتياكلاو ناوكالا عيممج نا ثيحو

 0 اس العلاو تاب "ل راغتاي ,الا كرئاه مه نم ةر و تاركحلاك لت ن ٠م ةماك الا

 هقلخ ىلا ارظن ل ال نيملعتسملا دنع اهمواعم ىلع ةلالدلا 3ك ا ةوق

 نب ىسع حيسملا 05 0 ماسوب مسوإ ناىرحا وهىعيمطأاسومانلل قراخلاهدوجووىلاجقلا

 هتاخو هللا دبع مهلكت اقواخل ارياسو ميسملافألا و(ميرمملااهاقلا هتتكوهللا لوسر ميرم

 يف ءاوسهثاعوئ؛صملكو «نوبرقملا ةكرتا اول 1 أدمع نوكيناحيسملا فكتتسي 0 0و

 اهعناص ملا رظنا اب اهئبامذالاهسفنا نيبامف ت را هناشلج هلاةسنلاو ةيدودعلاةهج
 - 0 5 ف ١ مل 0 5 :

 ا اش نقلل ٍش ا هي ردق كس هللا بك هحاسل م ماو هلاو 70 معلا

 1 ههذه لذ 0 2 اه لص وتو الا ههجو ىلع
 ِء

 تءنفاوا كنامملو نومضع نوفراعلا ريشلا امكاذ ىلاو هب مد تعف. و

 00 0 1 اوبل ا كرات د فما : ريشا يل نمل

 فرامملا سومّش)و ٠ فب اطالا روك كلاتسرطو ٠ !ريم 7 ٠ اريطخ



 ن١ لايت هنقرا نا ال

 4 مايصرد شد 0 ىناكشمل ه رز رش لد

 نسال م نى ف اناذا. كاشماللا ناتييانه م أ معماج 55007

 . كالفالا الو كالمالا هلمحتت الام

 نيمأب مهتن دح ل انا أم و ابنيماتناف 0 ف ول ومي

 3 5 4. هما ٠ ٠ 9 ٠

 تفرعا؟يهاناو .هيناثلا كلت يفرصحتتال ٠ هلاعتملاهت اةصددع ناضرغلاو

 هتردودحو رظناار وصق نم مهثحاب هبلغا يف مهتداع يتناك 57 نمحالطصا
 اداوطتما مرام: يس 0م ا نام عاشام 21و

 رامخالا نم داءالا هيلع ا تمم نقو  /داكتسا الو ادخل هل فرعت 2 "ع

 يذلا لب هلالد ىلدا الو كلذ ىلع لدي ام اهيف دجا ملف هفيظولا هذه ناظم يف

 هس دقلا ةناذ ّيفنا رار دييقتلا و ديدحتلا مدعو ةصخرلاو ةحابالا اهتم رهظي

 تعن لكب هب كمل أ اعتأا هن رضح> تعال ا ل ع ةفصو لاي 0 مسا لكب

 تانقف نم وه ام .لكو ىكذتلاو قاخلا ة ههص وزو ناككمالا و صقنلا ةث ةنوأ نع 0

 ناصقتأااو ةحالطلاو نادقفلاو مدعلا لنا يهتم و ةيدودحلملا ةهح اهعمجي يللا نيقولخملا

 ”قداطم كلذ: ىف ةعيرشلا 10 هّقاطاا ةصخرلاو هماعلا ةحابالافكلذ ادع امف اماو

 ترذاك ناو ىسكلا هللا ا 42 لك هل 2 4 همأت يا لقعلا نوناقل

 ُْ درو دمف هكر كلا 0 0ك ىف تدسنل نكح و رثك 51 وا لقا وا نيعسلتد حا

 صضيارو فرعا را ديحوتلا ب دف هيلاةر اعلا كا دقن 5 يدلاثيدحلا

 )1١( بانا تلت ع ل (ع) قداصلا لوقي يذلا هيسدقلا هنامسا لوصا يف مولعلا

 نم هذه انثوعد ريغ ىلا هيف مالكلا ضعب انلحاو فيرشلا ثيدحلا اذه ركذ قبس دق )١(

 ناووهراشالا هذهو هنم مامالا داره وه هلعل ام ىلإ ةراشالا نم افيطل انه وك دك نحو - ان ريراحت

 مهلا اهءواقلا قيلي الو لب هعاعلا اهب عفتني الو بلغالل نايبلا ةيدجم ريغ 5

 لوقئفاهي واطم رارساو اهيناعم بايل ىلا نولصيو اهلا نوحاتري الها 124فداض” نا ىسع نكلو

 (عد مامالا هتعن يذلا مسالا لعلف ىمسملا ىلع لد ام وه هانع. رهوجو مسالا هقيقح نا ثيح

 ضيفااويلامحر لا سفنلا وهو تاككلا لباوذو تادوحوملا لك ايد ىلع طسدلا قلطملا دوحولا وه

 مس وهف قا هدوحوو هسدقملا هتاذ ىلع لاودلا ىوذا نم |اذهو هب قواخملا قحلاو طسنملا

 وهتاوصالاو فورحلا لبق نه وه يذلا م-الاو هانعم ققحمو موقم نع تما يضام لع لاذ

 لدام ود يحلالا مسالا نا هراشا حضواو هرابع ىل>ابو مسالا مسا ؤهو مسالا اذه ىلع لادلا



 رابخالا نم ا مدع ىلع كاد لا ةرراشألا 3

 اا ال تر ل" ريل ام 1 مال دجعا رواة ظفااا 3 واو ريغ فورطاب

 دحاوسبل أعم ءازجا ةعبرا ىلع ةماث ةملك هلم سدقالا مسالا اذه فاصوا نم ريفو

 مسالا وهو اهثم ادحاو بجحو اهيلا قاذحا ةقافل_ ةثالث اهنم حاف رح اإلا لق اهنم

 مثانكر رشع ىنثا كلذف ناكرا ةعبرا مسا لكل هناحبس رخسو نوزخملا نونكلا

 نا لاو حرا نعرلاا رهف اهلا ابوشلم ةاعف ايما نادال اهنقن كار لكبل :ىاخ

 هفنيتسو هنامالث متي تح ىنسملا ءامسالا نم ناك امو ءامسالا هذهف لاق ءاممسالا نم
 كك

 0 030 وم 7 وه 0 4. ٠ 6 وم ٠ 2 - ا . وه ٠

 هضيف وه هين وكلا تانيعتلا لواو هين وكلا وإ هيحلالا تانيعتلا نم صاخ نيعت عم تاذلا ىلع

 توءنلاك تب فوصوملا تاهللاو داعبالاو ناءزلا قذانع عفرتملا تانكسملا يرادذ يف قالطألا
 نهودضحمتملا ةيحلالا ال هيحلالا هينوكلا ءامسالا مظعا وهو يماسلا هثيدح يف ماالا اهفضو يتلا

 اذه نيبقرف الو يقالطالا مسالا اذه تائيعت نءيه يتلا هينوكلا رخالا ءامسالا قاخ مسالا اذه

 اهنا ناكمالاو ثودملا (نيتةس يل نم. رغصا انا) هبر وهو هديع هنا الإ هامسم نسبو مسالا

 ول) لاثو جارعملا يف اهنع نيمالا حوراا سعاقت يتلا هبترملا كلتب هققحاملا هيوفطصملا هتقيةحملا

 صقنلاب. الا تالامكلا يف ”تاذدلا' نع مسالا اذدها ةقيقح صقنت الو .( تقرتجال ةلغا تؤند
 ن» قولخللا مسالا. اذه سياو نيعتملا ىلإ هللاب نيمتملا تاذل مزاللا يلواعملا رخاتلاو يناكمالا

 هم وبرلاودنطاسلا اهل ءامسالا هذهلب اهاثماو ةاملاو ماعلاك هيب وبرلا هبت ره هتباثلادمحلالا ءامضإلا

 رخالا ةيقلخلا ءاسسالا هب .قواخم قح وه قولخملا مسالا ناك نلف .قضاحملا مسالا ىلع ةقلطملا

 ماهؤالا يف وه ٠١ سيل هقلطملا ةيوبرلا ةبتر٠ يف وا قالا ةبتره يف ناك ءاوس ىحلالا مسالاف

 هاك ا هنو رجلا كلتا سناك ناو ءاتسالا ءاقيسا 8 لي كياملكلا و هيفووخلا نم اعلا
 0 ل ا النك هو رك تا دوج مزال ةطحالع ءالشا اننا .ةفلءوملا تاوصالااو
 ثودحلاب ةثداح هيقلخ هين وك تانيعتب هئيعتملا تاذلا نع ةرابع هيلا هيحلالا ءامسالا نا رهظ

 اا ل اك رأل] 01 عادلا نام ىراخ اذه لب ةقلطملا تازنلا نع" نتعتلاب رات ةوهع ىمسالا
 ملقلاو يسركلاو حوالاو شرعلا تاينوكلايفو .هردقلاو ملعلاو.ةايجلاهيوبرلا ةبترم يف اهب دارملا
 مالسااورسلا فشكتني نا كش وا دف رتسلا يخرإ - دحا و ىنععشرعلاو حوال |"اعج نا يسركلاو شرعلاو

 (نيهأتملا ردصل) اذه يماقم يف يفاكتلا ل وصا باتكح رش ىلع يفوقو مدع ينفسآو -

 ثردحلا اذهح رش يف هقيثولا هتفسلفو هيل اعااهتايرظنولا رظنال يتع اسف ىلإ رض هئاف

 رفسلا كلذةعجارمب هيلعف عسوتلاو راحمتسالا دارا نهض داك ةرعدلا ارق ديفا يكل

 كا تا با ضماوجلا هيلع ىلا مان ىف وف هل اتا _فراعلا كلذل نلخلا
 مهقوقح سب مدعو لضفلا لها لضفب فارتعالا ةلاولكلا مده كفن كلل انف ذ امو

 هيادهلاو داّشرالا يلو وه هناحبمس هّللاو أهعضاوم كا هرهالا قاراعإلا يبلاط داشرا 3



 م ةيفيقوت ىلاءث هءامسا نا نم عاش ام ةفساف

 ةاحوملا ةعركلا هده نم رهظتس اعرو (ىتسملا ءامسأالا هلف وعدت امل نكروأا اوعداوا

 نم يلج هنا ا5 قييضتلاو ديدحتلا مدع نم هائيأترا امىلا ةراشالا اقوطئم وا ىوخ

 نيطاسا 315 امربياسو ةاحانأاو بطخلاو ةيعدالاو راكذالاو داروالا ةظحال.

 باجا ام هيف ةلكلا ةطياضلاو ماقملا اذه يف لصفلا لوقلاو معن لاا ةندبسف ندا

 نم هجر معن لاق ءيش هلل لاقي نا زوجيا هلأس نأ (ع) داوللا دمحم رفعج وب' هب
 فا 2 د ماهوالا كلت عفدل ًاد.كأتو ليطعتلا لحلو ةيشنلا ماك نع

 م هيلع عفو ماد هدشلا ةقيفح ء ءيَس هنأو ءايشالا فالجو ء أمس ثءالاك ال

 تا قوتلاو رجلا كلذ 2 اهرياظن نم ريثك وء يس لك قلاخ 1 هللا وقولخم 0 يش

 ءاربك و ني,دلا ءاملع نم ابا وصتسا ناك هلعاف فيصوتلاو ةيمستلا نع علملا نء عاش امو

 ىلع تورص اًهلاوهماعلا محتمتف نضصوو رمالا 3 ايل نا مهنم ةظحالم دددسو هللا

 رح ال يبا : ا ىسإلا ٠ نم 00 ىلع يرجيو مهتنسلا ىلع عمي أم سك لافتا

 2 3 كاذ قصتاي ىتح لامعتسالا كلذ ريرم رمتسي مث مهوقع اهلصت الو
 2 اهنم 0 امو ةعيرشلا نم اهنا نورقلا ن< مهدعت نم نيا يللاعلا ماقملا كلذ

 باب ُْ ياككلا ْ هاورام كلذ ىلا دسربو هك ةظوحلملا ةيرظنلا ٍتمعنو يس

 2ع) قداصلا نع ةشاكم ثيدح نم نبا د هت هد فصو أم ريغب ةفصلا نع يهنلا

 تاس ْن< نارقلا هد ل و كيح وم أ ُْى حيحصلا ب ب|هدما 3 هللا كقهر 9 اهف

 تالا هللا وه 2 6 الق 0 نالاطبلا كلف ءنز 2 ْنَع ٍفئاق خو رع هللا

 0 م كالا دعد وأضاف تا هلأ 8 دعت الو نوفصاولا هفصد ا[ كسلا كاف دوحوملا

 دل اعتسا تار / م صعد لا مدع ىلوالا نوكي عابشالاب ةريدخلا ةيكسطلا تلا

 هَناس لج هل امرت درحأا اهاتعم'رهوج نوكي جلا ظافلالا ما 0 0
 مهافلاو لقاعلا ظفاككاذو اهنع هناش لج صقن ةهجياقالطاوا اعضوفوفحم هّنكلو

 ةياوالاب ىلا عت هب 'قيقح قيصللا نع هدرجملا هياكلا اهيناعم رهاوج ناف الثم
 قشسل يذلا نكلو هسن ىف وأ ملعلا أذل عجرت نا كئامح ودعت ال اهنافهيواوألاو

 اهدوقت و اهتاوهّش نم اهب : رضيام عابشا نع اهلقعت سفنلا : وق لقعلا نا اهثم نهذلا ىلا

 اهنع قملا ةرضح لجي ىتلا يلاعملاو لوقلا نه كلذ براق امو اهتاريخ حلاص ىلا

 ماسلاو خيحصلاو فراعلاو مهافلا كل دثحصحو نكمل نم بجاولا لعد اهثم دعسو



 لوصالا ن م الصا 0 رم هحو 8 521

 ال لا ىف آل ةعيرشلا تاوبا:ن يف دري 1 و اهي قحتلاو اهيلع فطعنا اّلكو

 لا كلذ نم مي رككلابا 0 7 زواجتلامدع را اذا اههريغ يف الو ءانثلاو

 اهرياظنو قةحتلا وت ءاثلاودوج وملاك هيف صقن ةبياَش مدعو هق دم يرورضلانقيتملاملا

 (١١ىروخ وا اجيرص ةئسلا باوبا بورض يفتدرو دّتفباتكلا يفدرت مل ناو اهناف

 ةعيرشلال وصا نم الصادو دءاَغا اضيا ءايلعلا نم نيخسارلا ناكف ايصوصخ لدعلا اما
 ىففالخلل الح عقو هنالآلا وهام ءاميسأالا و تامضلا رياس ناب نمناونعلاب هودرفاو

 نم لدعلا 0 ىلا يدءوي, اع لوقلا ناكو هنم نيتفياط ربكا نيب مالسالا لياوا

 ع نالطنلاب ان دفق ام ايش كردي ال هنا ىوعدو نييلقع || ميبقلاو ندساحأ علم

 ا ةءاريمالسالاو ل اًمعلا اهضفر# يتلا ا هيلع بترتي ا1 نالذحاب

 م 1 ع يفك يو يد رادار كرس دددشال طرا يتلا دسافملا

 نيبو هئيد ةزلم ال تاقولخملا فرشاف 2 هيأ اغلا ها ناميالا َّق هللا اهدحوا ل

 لي دنع كدا يرو مدع هحيبقد و هئرسحت مدع ىلع عرفتيو تاناوملاو ملاهتلا

 تاعبت مظعا نمو اديبكاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ملظااب هفصو ةحصو .

 يهو ىلاعت هنم هبو>وو فطللا ةدعاق طوس هموكحلا نع هعئمو لقعلا ىلع رجحلا

 .ةجحلا ماتا بوجوك نيدلا لوصا تاهما نم ةلمج اهيلع ينتني ةفيرش ةيساسا ةدعاق

 بوجوو هزدعملا يف رظنلا بوجوو ءايصوالا صنوءاينالا ةثءي بوجوو غيلبتلاو

 اودكح هرون ءافخاو لدعا|تو.دتافخا ءارجنمو القع ةفرعلاب ووو ررضلا عفد

 رودلا ةمازاتسا نءاواهذو لقعلا ا 0 االيلدو عمسلا ب كايا نم هقرعملا بوجو ا :

 رب لاك قسنلا اذه نم اريثك قيس ام ىلع فطعاو حضا ولا ىلا يضفي امو حضاولا

 دعوأ|تارُم نالطبو ىتكلا لازناو لسرلا لاسرا ةيثيعل مزاتسملا دامعأا لاءذا يف

 كادر املك نميملس ملا رياسو هللا انيصع هدسافلا ىلاوتلا نقيكاذ ريغ ىلا ديعولاو

 ءاعزو نيماسملافياوطل كفنا امو معن - مصاعلاو محارلا وه هنا نيدلاو ايندلا يف

 اال 0 تايولنل ىدحا يالا هيدورلا كح قيش (مقاالاو انه رك ذت ل 19
 نيب عارتلا نا بسحنو اثيعاهيف ثحبلا ىرن انال احل ضرعتن مل -ىل ؟و.ألا- تاونرقلا قد قو راغاحاا
 نيتيرفلا دحا اهب رتست يتلا (هفكلاباا) ىلا ىظنلا عم امس الو ايظغل نوكي نا دعبي ال نيقيرفلا
 را 1 هب رست يذلا يسكلاكهياع:ةعانشلاو نوظلا ةنئسإ نع هل ةنح اهلعجو

 ربدتف هربغ ةلاقم نم كلا ىلا عجري ىتح لصحمم ىنعم هأ حضتي ال امهالكو



 ع « عر نبامالسالا فوسليفل مالك لقن

 راثشاناو اهماهوا موج م نممعازملا كان ىلع ريكن ةحضو ركشم ة>رص مهما

 خايشاو ةيومنلا ةنسلا ءالع رثكا اهدرو اهريكن يف ددش دف هنوالا هذه ىلا اهماتق

 هيمامألا ةماعو هلزتءملا يماكتم ةمطاقو هيفوضلا ل ساس تاكافل هيقلسلا ةقيرطلا

 دقف يدادنالا دشر نبافوسايفلا اما مهئاكحو مهيلكتمو مهتنسالف نع الضف

 ةقيرطلا عضي مل هيفسافلا ثاحيالا يف هلغوت ىلع وهو لّصفملا قطو زحملا باصا

 اريثك دادع واهل وقدم و اهل وقعميف اها وأهل وصا رثكا 2 هقر اهلا كات للص دقو هيفلسلا

 عجار اهريفكتب حرص ىتح طرفاو فرطتو اهريكتن يف دادشو اهئازآ ركشم نم

 هاف اهنم لدعلا باب يف كرظن رّيسو ١١١5 هرهاقلا ةعط ٠١ ةفيحص ةجهاثم نم

 نمهيفاك 4 درواو هرفاك ةلاضاهناب حرصو هركنا نم ىلع عينشتلاب بئطا نا دعب

 هنأ نمت“ 2 لاةلرتق'اموأ لاق مل اعت هيف لاعلا تنوع ا
 داقتءالا اذه 01 هللاب ذوعلف هديرب ال ع رماي وا هاضرب الل" لعفي نا هللا ىلع زوجي

 «٠ يش انه سيل ةثا اومزتلا دق مهناثحبلا ردص يف لاقو رفك وهو هناحبس هللا يف
 انه اه سل هيد هعانتلا ةناغ ف ا!دفهو روح هسفن ف وه ء يس الو لدعفعتت ّق
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 ناكل كيرلا داقتعا بوجوب عرشأا درو وأ هناوخرشلا ةهح نم الا ااظ االو اروح

 هد فد قدا هللاد كلا نوكيف رس يره ءىيس الو راح ةمسفن 6

 تاواو همزلك ركل لوقعملاو عود.سملا فالخ اذهو ه.صعملاد درو وأ اذك و الدع

 هئسحام الا نسللا سيل هئاو حبقلاو نسملا راكجنا نم هلقن اتمدق ام هلمملا هذهب

 دقورايت+الاو ربجلا ةلأسم يف أاضيا ثحبلانسحا دقو هحّنق ام الا ميقلا الو عراشلا
 نم حيحصلا ركذو الوقتمو الوةعم ةادالا ىلاةراشالا عمجو اليصفت فالتخالا نابا

 دقو هلأ لص ال لك نواومي اع هنا ركذو هلطباو هوركذ 5 فيزو بسكلا ىعم

 دقو ليصفتلا ال ةمجلا ىلع نكلو هتايرظنو هئارآ رثكا يف باوصلا ز+ باصا

 دش انكهتاذقتسنو هتفلدفو هتايرظقأل اهل راما فا اس داك
 ىراصقلاو كاان ناو نال ةطملا نكح 1 7-3 يف ةجحلا بوحلم نع

 ليلاضالا هذه لاحواو معازملا هذه ةأح يف داوسلا عوقو نم ارذح نيطاسالا نا

 اوّدس هيمهالاو هب ءانتعالا ديزم نم مهنا ىتح نيدلا لوصا نم الصا لدعلا اولعج

 همل ل أر هيلع مهقفاو نمو مهسفنا



 مليك 0

 00 فرش ةةيلاؤدعلا نم هان ردنا لك" نفح ضرغلاو ةياغلا ١ نسبلو
 نماهقوعي ام لك نع اهصحمتو ماهوالا كلت نع مالسالا ةعيرش ةسادق

 محرو مديد ةلونجل لقعلاو ملعإ املاو نيدلا نيب .ناف هتقوا مو .ليملاة قاوم

 نمدارا هل ةيرد هيلو 0 ضعب ن .كلو الو شن كفايساو سام

 هحيشولاةبارقلاو هلصا وتملا مح رأاهدهنيب عطمي نا ىرابنالو:يردب تلح

 نم تعبنو ف رقرشم نم تق ةرشا دق هسدقملا يدامملا ىازتفن اند اههو

 هتادذيدحاولا» يشأ و هسني طيسلاط ات وك هّفنأ اكتم ةطبا " مدخلا وعوُذي

 [|موح 0 -- هيوخأ ن نع هتارفا و مالسالا اوقصلا مهنا ثيحو

 لعةضي رف و مالسالل | م 500007 نم هم دقتام لك ناك يش يف هدي مه

 نم مركاانيدلا اذهبّوصلا ال ةيدانا كلذ ذو م: ىشدعسو يف نم 5

 نم مث - ليكولا معنو انبسح هللاو ليطابالا نم هب قللأ امو لياخدلا
 < 1121 اذه ةقاح هلعنو رذقلا اذبب لدعلا ثحبم نم * ينتكن نا لدعلا

 ١ انيصحا امل < رباحملاو مالقالا انينفاو < رتافدلاو فحصلا انالم ول انئاف
 صرهلا هت: زهنا ام اذه نكيلو“ 0 ميظع اندم وجسا الو < ةتاونخ

 لع هللا 0 0 7 تدل ابا |١ | انعرجي | م هأ انلييراف

 هراطخاو هشوشت ىلع رطا اللا هرضح تسل اهو عبطلا لل تبا يرجح

 هفاطلا تاج هللا بعرت 01 لانملا ماكو“ عنملا دشا ُهَل غارفلا نمةعناملا

 هااسر كليف قتيل اع انامامدال ناي اديلع لضفتيو هلضفو هفطلب 0 نا
 ب بسس ءلاو انتانسح نم هيلا ٠ ءربذ اناف
 :6 ارهاظو انطايو ارخآاو الوا هل دمااو #
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 هوعدلا هده 'تاحفص هيلع يوطنت أم ناسو ناتكلا تسرهف#

 ماك ١ - هحفص عورشملا اذه فيلاثل هثعا املا هوعدلا هذه يعاودلا حمناو سلا

 قرفتو هئالسا قرد مالسالا مسالم جراخلاو لخادلان ا لاو هل رايغالا دياكمو

 قرثلا دسح 0 هيبرغلا مرا ذوفنو قاتلا 0 ميركلا باتكلا يمن عم هنازعا

 2 نايررمأا كينان نيملسلا صعبا

 « ىلوالا ةحناسلا 9#
 يدعسمو لمعلاو ملعلا يحانج ىلع قاف لايف اهناريطو اهّيقرو اهوشن فقوتو نايدالايف

 ىلع لطا نا دعي هكتاملا ىلع شا دق يسدق رياطب مالسالا ليث -5- ملقلاو فيسلا

 م-رخالا ةفعاسم نود اههدحاب عافتنالا مدعو لمعلاو ملعلا مزالت -- قافآلا

 « هناثلا ةحئاسلا#
 ١5 ىلا ؟ صنم هيعاتجاوهققالخا هّمج للاطم اهيفو هداعسلاوفرشلا وه:ام

  هئلاثلا ةحناسلا#
 ١١ ىلا ١١ نم فرشلا ليضعتا ممهحملاو مئازعلا طّدني يذلا ام

 * هعبارلا ةحناسلا#
 مولعلا نوئفو هيحورلا ةفسلفااب هياثلا هذه ىلا هامصنم هقولعو فاءوملا نع ةملك
 0 ىلا نم هيبرعلا

 * هسماللاةحناسلا#
 عج حالا اهبحو ىلع ةوعدلاب مالسالا ٠ ءابعز مايق مدعو مها“ رهو 0 يف ةذن

 بادآ نع نييحيسملا جورخو « هيلاع تاماعتو هيفاض تالاقم هيفو عفانلا اهليبسو
 "1 ىلا 18 نم نيتدرفلا ىلع هبقاعلا ٍيخوو همغملا ءوسو نيململا عم هرظانملا

 * "مص هفرءملاءوزاورظنلا بوجويف < دصاقملايف عورشلا لبق ةمدقم##
 ١ :ض خيازكلا نم هب ننام نكمل للفلا و تاكيسالا»كللطق ولع اةتاسفالا ةولعف
 ىلا" *نم هقيقللا بلط يف مهريسو ماسقا ةثالث ىلا فداعملا بلط يف سانلا ميسقت

 ىلع ةلادلا :رابخالا < ىلا ةفرعملابوجو ىلع مهعئملا ركسش بوجوب لالدتسالا ١"

 "7 نم اهيوجو ىلعلادلا يلقعلا ليلدلا نيبو اهنيب عمجلا قيرطز هفرعملا بوجو مدع

 اروبي



 ب

 ةكلل لفيف في رش ثييدح ؟هىلا"* هعفانمو هماسقاو هفيرعتو لتعلا يف ةذمن -؟ ىلا

 ىلا نم قطا ةصالخو ماقملا

 5071 ىلا مه. ص هعنص لج عئاصلا تايثا يف لوالا لصفلا 9

 *«.صهيلاو هلطعتموىلطعم قرف ةثالثملا هيرظنلا هذه يف نيثحابلا ةفسالفلا ميسقت

 را ل ايا ركام ىلع آلا ملعلايف ل وعم ال هنا مرق ضحدو نيلطعلا عم مالك

 ديلا ليطابأ صحخحدو ميكملا ع ةادضلا ن ا 0 رومأ كمه نيل ىلا 5

 5 رطتسالا ليبس ىلعناك فيكن اسنالا لصا نايف« لوالا 9 ؟”صنيينورادلاو

 غلبتالهدارع ةوقكاهتأشن لوا يف هيدامانياوكتلا عيمج نا رومالا نم © يناثلا ؛ ةهلا
 ةسركلا كيا اهحوحا وهو ناسنالا اهئموءعتاماقتلاو تاروطتلا دعب ةيلإ هيلعفلا" لح ىلا

 ثم ىلا 6ع نم ةناب نم ةمد /| لوخدلاو ةلها نم يس هلك يتاط بودوو هحدحصلا

 .يدابمن اينو هلدالا عيمج ةئايمو مولعلا ساسا اسهّتاو تاينادجولا يف * كلاثلا#
 ماظن ظفح يف سومان ربكا نيدلا نا ## عيارلا# ه ١ىلا ؟6نمناسنالا يف نادجولا
 نايبو هفدصلاو قافتالا يف 6 سمانا ## هه ىلا ه١ نم هّمهم تالاقم هيفوولاعلا
 يشلايطعمنا ةدعاتيف #8 سداسلا# ه5 ىلا ه5 تاليحتسملا لوا نم اهناو اهانعم
 لساستلاو رودلانالطب(4) «يرظنلا نم يهيدئلازيت (7) ء.سكعلابو هل ادقافنو كيال

 هم صل الدعسإلا ف عورشلاو ةلطعلا نيدو انني عارتلا عضوم نايعت هم ا ةركوض

 هداملاو ةوقلا مزالت لهو ملاعلا ةدحوم هدام وا 6 نوكلا ربدم يعيبطلا باختنالا له

 ةاهرب حضواو ليادطسبا 5١ ىلا 65 نم اههناكماو اهتودح ىلع ليلد حضوا الا

 عئاصلا تابنآ ىلع روعس ىذد لك اهب جتحو ماعلا ن :.ع الف يماعلا اهئفاتن نا نكم

 «*” ص هياطسفوسلاو مدعلاو ثوحولا ف ١ ن1 م ملاعلل مي كلا

 دوحوب فاراعالا نا ْي (لوالا) ديك الا كرز روماي عئاصلا ت ملل سب ىلع 7

 <« نم رخالل راكنا لك راكتناو سكسملابو سفنلا دوجوب فارتعالل مزالم قلاخلا

 نمص رورشلارص>و اهئع اواو ملاعلايف رورشلا عوقو ةهشيف 6 ىناثلا 3مل

 اد رف هماتلا ةحاصاأاو ةماعلا ةيانعلا تسد اهثمةدحاو لك ةمكح نايبو ُتالثرياود

 ظ .. هيفلاو ةيعاتجاو هيقالخا هيفسلف ثحابم ةدع اهيفوال* ىلا

 01 صملاعلا يف نويعيبطلا اهّنب ىتلا هثيناحورلا يه هيبدالا رورشلا بابسا ىوقا
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 هأ وس دم لب هللا وه ضرالا ْ كومع.و لوا -(ي)ض مادعارورثلاو زيخدوخولا

 نيدحاملا الن يدحوملا نم «تيركومد)ناوملاعلايفنيدحللا دوجو ةيكح -(د)و (عب) ص

 يما نافل ان يعتانلاو تارت دادس نإ قي ووسورلانلا ١
 2 00 ص نيسرغلا ديلعت ىلع هقك اعلا ةئكاقلا عم

 * 0 ص هنعكيرشا!يفنو عناصااديحوت يف يناثلا لصفلا#
 يعانصلا نا_هرربلا 75 ىلا 75 نم عناصلا ةدحو ىلع لادلا عنصلا عيدب يف ركفتلا

 . هيلاعتلاةمكتملا قيرط نم ىلاعت هتدحو ىلعلالدتسالا ”١ص عناصلا ةدجو ىلع

 ةهبسعافدنا 4 ىلا 7 نم هيقارشا ةمكححو هفيرش ةئسلف هيفو دو>ولا سفن نمو

 ىلاراشا هثالث ىلا هلدالاو قرطلا عجرم ٠+ ىلا ,4 نم هيونثلا تالاقمو هنوك نبا
 يتلاب مهداجو هئسملا ةظعوملاو ةمكطاب كبر ليبش ىلا عدا هلوقي هناحبس اهرصح

 عورش + ىلا ٠١ نم اهفيراعتو قرطلا هذه لاوحا نع نايبلا ضعب هيفو نسحا يف

 مالكلا 6 ىلا 0 بجاولا ددعت عائتما ىلع هيفسلف جححو هيناهرب ةلدايف

 ىلاعت هتافص نا ت انشا يف 44ىلا ةيبلسلاو هيتوشلا اهريغو هيذاؤلا سجاولا تافصيف
 ؟ىلا +8 نم كرشلا يف عوقولاو بجاولا ددءت سجوي تاذلل اهترياغم ناو هتاذ نيغ

 ملعلانم دمتسملا يحلآلا نيدلاهناومالسالا ةيقلةياج ةنآ ركذل ”دارطتسا 55 صيف
 4"ىلا ؟7نم اموهغمو اعقاو هتاذ نيع هناش لج هتافص ناب: لوتلا ل اطبا--يهانتملا ريغلا

 ٠٠١ الى١ ٠١ نمهّمهمةل اقميهو مدقتام ةفسافو ديحوتلا ث>اممةصالخ اهيفهيماتخ ةماك

 * ١٠ص لدعلا يف كلاثلا لصفلا #
 لدعلا نا يف ٠٠١ ىلا "٠١ نم هتاكربو هعفانم دادعثو هيلع ءانثلاولدعلا ايازم يف

 فقوتي لدعلاب مايقلانا يف ٠١ 5ص قولخملاو قااخا ىلع ضرف هناوقوقلا مظعا نم

 لعجي ثيح ملعا هللا نال يلا نييعت ىلع فقوتم كلذ ناو قولا بتارم ةفرعم ىلع

 ٠١8 ىلا ٠١5 نم هتلاسر

 كولملا لدع ١١ص هتانجردو ناطلالا ري: نسسح اهيتاتع راسو تالا 07

 ناره نم اهدع ىلع ترثي امو اهبتارم سسح ةكماملا ة ا دعا جامو « مالو

 .٠ طسقلا ليياككممو : لدعلا نيزاوم نيرعت يف ١١١ ىلا ١٠١ ؟ص اهئاقتراو ةكلمملا

 ناجل م ماي ااقاو ىرتطل ايدل دسار ل" امر الل جالو "اناني ادركت
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 . اينركتتا مالملا اهنيطخ ركذ ىلع هقالبلا جن نمابليلج ةيطخت دارئاو "هيف لدعلا
 فصحاو ٠ عمجاو عفنا يهو ٠ ةالولاىلع ةيعرااقوقحو ٠ هيعرلا ىلع ةالوأا قوقح

 نالاوإ حرمشلا هيَس؛ اهتارقف ضعب ىلع مالكلااهواتيو . بانلا انهي مالك فرشاو

 قافتالا و عاّتجالا لضفو : هرواشأ ا نسج ودمصعأ ا قلعتي امف . ماهوالا ضعب عفدو

 . نم همهملا رومالا نم كلذ ريغو ٠ كالملا كاذنم عاجالا ةيجح نوكحت نا غيوستو

 ىلع ىهو قوقملا ةفرعم ىلع فقوتي لدعلاب فاضتالا' نا ىف - ١15 ىلا ١١5١ ص

 0 11101 ا ماطلاف رك دو امن هسا ”لفتانو لرعا الد ع جنو
 ١؟4 ىلا 5١١نم ٠ ةمهم تالاقمو ٠ هليلح لااطم انهو ٠ هغالبلا ججهن تاءلك نم

 *« ١؟«صيداقتءالا لدملا#
 حبقلاو نسا ثحابم يف عورشلاٌث - نيملسملا عيمج دنع لدعلاب ىلاعت هفاصتا ناد

 .عازتلا لحم,ريرحمب مث ٠ .هرعاشالا ىدع اههتويثىلع مالسالا قرف قاغتا نايبو -نييلقعلا

 .٠ هاثعم ةفسلذو كاردالا: ةقيقح نايبو ٠ امهققحت ىلع هجااو ٠ اههانعم ريوصتو

 بفياظو نيديعتو هتنيظوو هتدئافو ناسنالا نم لبقعلا زترم رحذو

 هب امو .. ناويلاو نانسنالا نيب زياماوه امو ٠ لقعلا ىلا اهتيسن و .٠ سا وؤا ريا بس

 ةعيرشلا,ىدل.لقملا ةيرجيف هيفاض ةلاقمولّعلاو سفنلانيب قرفلاو ٠ اههنيب كارتشالا

 اهماكحا فالتخاو ٠ لقعلا ىلا لاعفالا ة.سنو ٠ عيارشلا نماهدبغ نود هيمالسالا

 ةدع ىلع رشتنت ةيفسافلا ثحابملا هده لك : حبقلاو نسخ اي دكح كامو هيدل

 حبقلاو نسا راكتنا ىلع يرعشالا ناءفادلا نالصالا - ١65 ىلا ١55 نم تاحفص

 اهيناثو ٠ ءاش فيكو ءاشي ام اهب لعفي ةكلم اهلك ءايشالا ناو قلاخلا يف اههدحا

 مده نابو -- حبق الو نسح اهب قاعتي الف مهللاءفا يف نورومجم مهنا قولخملا يف

 لوخدلازو امعيدابمو رايتخالاو ربخلا ث>ابمحيرشتو « اياعيتيامو نيلصالان يده

 يلاكتالاشعلاو ٠ قافتالاو تغبلاو ٠ هيقوذ مكتح و هيقالخا 'ثحابم ىلا اهنم

 0 181/ ىلا ١؟* نم لسكلاو ةلاطبلا دينفتو ٠ لمعلاو دللا ىلع ثحلاو

 .# هيانملاو ردقلاو ءاضقلا ثحابم#
 1 ردقلاو ءاضقلا لحم ٠ هبانعلا لحم : اهئد قرفلا . بيرقتلل لمم ترض

 تابثالاو وخأ احول . ظوفحملا حوللا .ءادبلا ٠ بيغلايتافم ٠ مولعملا يف رثءويال ىلعلا
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 هيرايتخالا لاعفالا ٠ ًارما تاربدملا ٠ هيهالا تاملكتلا ٠ هيهالا ىتكلا ٠ ردقلا حوا

 رايتخالا ىلع اهتلالدواهليواتو رامخالاو تايالا ٠ ضيوفتلاوربخلا ٠ رايتخالا يدامم

 نب رخالا نيب "نما قب نظيؤفت الو وبحالا :: يسإبلا قاتغاب نع ردقاارو ءاضتا كاع
 عمجلا :حاجتلا بابسا بلطلاويعسلا هيرمشلا سوفنلا اهتيبرت ٠ اهتدياف ٠ فيلاكتلا

 ىلعن اسنالا داّجعا ٠ بهرلا ةنساف ٠ يعبسلا ىلع لد ام نيبو ٍدهرلا ىلع لداام نيب

 تادادعتسالا فالتخا ٠ اهيف يعسلا ياني ال ايندلايفدهزلا . ردقلاوءاضقلا ىلعوا هيعس
 ناك امم عدبا ناكمالا يف سل ٠ كلذ يف ة..كتحلاو لايمالا فالتخا ٠ هيرشلا
 يه ام. ءاقدلاو ةداعسلا- ٠ . ؛ ىلا ١98 ص نم لحنت هضماغلا تايرظنلا هذهلك

 نم امهتبسن - هواقشلاو ةداعسلا لباقت ٠ اهعاونا لوصاوهداعسلالتارم ٠ هداعسلا

 يلادوع ب ؟١ ىلا ٠١4 نم هيؤرخالاو هيويندلا نيتداعسلا مزالت ٠ لهملاو ملعلا

 ميسقت ٠ اهريغو فطللا ةدعاق نم اهيلع ىنتتي ام حبقلاو نسلعا كما ةنقت

 ”لصا لدعلا < 07١١ىلا ؟١؟ نمملاعت هيلع ملظلا ةلاحتساو لدعلا تابثاو لاعفالا

 هللا: ءامسأ له ٠١ هتافصو هئاس ساو هللا تاملك::ايلك تادوجوملا ٠ نيشلا لورعا ند

 فيقوتلاب لوقلا ةفسلف ٠ فيقوتلا مدع ىلع لدي ام ىلا ةراشالا . لاي ا5 هيفيقوت

 فوسايفل مالك لقن :(لا هعذ مهنامسا ناش نيود لوصالا نم الصا وعلا دع هحو

 ١76 ىلا 5١7 ةحفص نم هذه لك ماتا ٠ ةيرعشالا نعهراكنايفدشر نبامالسالا

 اذا ىسعو . هثحابم نيوائعو ءزللا اذه تاجردنل يلامجا جمانربك اذه نا ْيالو

 اعمال يفاو تسرهف عضول قفوتن نا .ءازجالا ةيقب عبط زاجنال هيانعلا تدعاس

 ٠ هللا ءاش نا مويلا اهب ينعم بتكلا سراهفل ثيدحاا زرطااك مجعملاب طضلا متا ىلع

 مهحيمتسن اه ءارقلا نم اهنع وفعلا حيمتن هيعبطم طالغا ءرخلا اذه يف تعقو دقو

 امو نايسنلاو أطخلاب قيرع ناسنالاو هيدالاوهيداملا طالغالا نم اهريغنع وفعلا

 اذه يف عبطلا طالغا نم هيلا تافتلالا رست ام ىلع هننن نحنو هدحو هلل الا ةمصعلا
 هللا ءاش نا هياعؤختال اهتاف ببللا ةناطف ىلا لوكوم وهف انيلع سهذ امو لودجلا

 ١ ه ١7 تااثنالا تءاشنالا

 ْ 0 27 0 نع

 5 ١74 ىلد دجو ىددجو دمو

 3 م خياا ديلا تالا



 وذ

 ل 5 امءاكتنا نم امءاكتا 02

 ١مل ْ هلا + راع نتاليدلخيا 5 يلع

 ١ 6 ىضرتال ىضرت ال

 ١ ءا عوضملا ينعا ع افلا ينعا

 "ل 0١ ةباغ فا" ىلآ 3“ ةراغ ناو

 ا 6 هدقدودحلا ةئ قودحلا

 1 65 ىهر اللا يفر لا

 ١" ع ياك 3 يغانت زم

 ٠١4 ١١ هعقر اهعمو  ةعقر اهعمو

 و 0 * "تعقرلا هدب ١ :ةعقرلا ةدهن

 0 م١ ا ا ك5ل - ةعوإ

 مرن نم ينعا ليبقلا اذه نم فيفطومفناكن ا اذهىوس لمتحملا للخانا ثيحو

 لمعن ملو همات يف رظنلا نعفمل كلذلف اهصقن وأ ةطقن ةدايز وا ىرخا عضوم ةكرح

 ءالضنلا نع الضف ءارقلا ةماع ىلع ئخي امم وه سل هنا ىلا ًارظن هئاصحا يف ةقدلا

 لوصحلا خسنلا عيمج يف ةعقاوب اهلك تسيل اهانيصخا يتلا طالغالا كلت نا اك

 عبطلا تحن اهائحلصاف لمعلا ٠ 3 | يف اهضعبى ١| تافتلالا

 .* نابو ىركذ#
 هوعدلا هذهاتمسو ائنا «لوالا» ٠ رومأ ىلا ماركلا ءارقلا رظن اهب تفلت

 نيدلا ةحص نع هما يف لب ءزطا اذه لياوا يف انثحبل ًارظن (مالسالاو نيدلاب)

 رظنااناكو ٠ هليالح نع رويغلاو ٠ هلتاقم نع ”ىمكلا ةخلانم هنع انانو ٠ هعاعد ديطوتو

 ةناوكا 0 هليعم 14 للا م الو. ل ريغ نم هموحو لع هذ

 ةعيرش صوصخ نع ءازجالا نم يلي اميف انثي دقو ٠ ايكح اعئاص ناسنالل ناو ٠ ائيد

 هوجو درس يف ةيانعلا ائلعخو ٠ نسل قحو حلا نيدلا ى يه |ناوس هسدقملا مالسالا

 ءاوسب ءاهسلا نم ةلزأملا بتكلا رياسو وه ام هنا رصتإل ميركلا نارقلا زاجعا

  تاماحملل انضبنو ٠ اهنم ةيدمحلاةوبثلا ةمسلو :تاومنلاةماع يفهيفساف تارظن انرظنو

 ٠ اهب نولهاملا اهمصي ءوس ةمصورا ٠ اهيلع لاقت ةببش لك عفدو٠ اهنع بذلاو
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 ةفيرشلا ثحايملاب ةلفاح ىلاعت ةئوعب ءاز>الا كلثكل زربت فوسو .٠ اه نوواثلا وا

 :يجرسام نباهرر قش امو جقيسير ل وطو دمعي |, رن ولع ىلع هينمملا ,ديص اقلب قديش
 5 "0 وا «مالسالاو نيدلاب) ىمستينا عورشملا اذهب رحأف اذهىلعو ٠ هللا ءاش نا

 ىرعو .. ةلص:متاقلح هيمال_سالا هيماسلا هوعدلا هذه نا «يلاثلا» - ( هيمالسالا

 اباياو 0 رخاوا ٠ :ضعبرلع اهضعب فقوتي و ٠ اضعد اهضعب ىعدتس ٠ هطدترم

 ءانتيا ٠ تاياغااي يدابأاو ٠ تامهدقأاب ةحيتنلا طاشرا٠ امر 7 ا اهاياواو

 تانادحولاو ٠ هلا تاسبايسحالا ليد مكحل ٠ هئفتم نيناوقو '* همكح لوصا ىلع

 اهيلعنيفقاولاو اهيف نيرظانلا فطا * نمحيمتسن نحنف . هيلقعلاسسألاو ٠ هميلسلا
 ةرظن ع ايربظ اهودبني منا مث اثم افرط ط اوفرطةسالو. امحطس ارظن اهيف اورظند ايل ثا

 اوقرغي نا (لضفلايهلو) ؛اجرلا لب٠زفوتسم ةعجارمو٠ لسرتسم ةذخاو ٠ لجعتسم

 اهئازجا نم دحاو لك ىلعربسلاب اوتأيو اهوصف يف رظنلا اوفوتسيو اهتيماضم يف ًاعزن
 : هلهلاو ةحارلا تانوآو ٠ غارفلا تاقيوا نم ٠ مايا نوضغو تاعاس يطيف ولو

 طسنتو ' هيف رظنلا ىلا ركتفلا حاتريام باتكلا اذهعلاطمدجم نا قيثولما ىلع يللاذ

 ' حرتقت امو دعب مه مث . ةيراع ةسالسوهتارابع ةلوهسل ٠.هيواطم ةعلاطم ىلا سفناا
 نيا بجي ةصإ نوار هن انيجتسيا وار زك وق واب داي ني : مهفاصنا هيمكحمو ٠ مهجيارق

 هميخضلالاوقالا فيفصتو ٠ هيف ءارطالاو ٠ هيلع ءانثلا لضافالاو باتكسلا نم يغتبا ال

 : مهيلا يقبغدو مهنم يغب لب ٠ هفيصوتو هضيرفت ىف هميخفلا ةيفاضلا تالاقملاو

 نوركذيف ٠ ايداع قيقدتلاو صيحمتلاةيك- < يف هوعضن و٠ ادرجعاو ١ ظنهيلا اورظنئينا

 وا نعش م هسفئب ةقيقطاو 0 ىلع هفحتسي امو ٠ هيلع امو هلام [مهنم الضف)

 .مسقتب مصاو ةيبوبعإن كا ناك ايعيمي نايسالاف ٠ هيواسموهئساحم يىلوف رعيو ٠ مذ

 ىلع كلكم ل ا الضف .يلغ مهنم كلذ ل ةاافعل ىلاو ٠ هانابيس نع

 ةلانواوقي الو .الدع الا نومكجي ال فوس مكحلا ةصنم ىلع اوعيرت اذا مهنا نيقي

 ءاوهالا و ضارغالل ةلخادمالو قالخا يي ينيد ٍبضعتامريغ 56 اطسق

 هيفاخ هيلعؤختال يذلا هناشلجوهف ء بيسحلاو كلذ ىلع بيقرلا وه هناحبس هللاو

 اذه يلاتك هدييف عقي نم ع« قيغبو يئاجر نشا نادل ديهش ءيشلك ىلع رهو

 هب ءالميل هذخأي الو ع لافغالا ةنزور يف هعضيالو  لامهالا ةيواز يف هذدنيال نا
 هثعا اطأ ًاماشنهسفنيفدجيالنف 0[ هّثب ةفرغ نم ةه وف هيد 00 هتك ريطاق نم اغا ٍش
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 ١ ديبز# دعوت 7 8

 ا

 هيا الطين نأ . ل اداوم انني الذعر عيضلا و هنق لاول افا تارا حل ٠ الوب فو
 درهرلا هع نم ع هثازان عقد 4 عجزلسيو ع هذخا ثيح نم تقر © هملتسا ثيح

 ع افورعم ىدساوءاليمج عنص دق نوككيو + كلذ ريغبهيلا لضو ول اع الضف

 نيلاثلا بابرارثكا دنع « ثيدحلا ةداعترجو ءدقلاةَّنستضمدق هنا # كلاثلا#
 سيئرؤا بءآرذولا نمريذول واع مهنامز كرام نم كام ةيده مهن ءوم اومدقينا
 خأل واع قيرع قيدفل واع م يأ واعف عم ذاتسال وا ءاهحوااونامعالا نم

 ىلع قوقملا يردذو 6 تاصضاضتخالاو ةراملا يوذ نم كاذ ريغل وا ءقيدش هس لضفلا يف

 تداولا و يللا د الق عن مالا اذط مادو هيفاكتلا لة هللا "و٠: فيلأتلا اكلل3 :ننلبابط
 هئايصواو سدقملا نيدلا اذه تحاض ةيئاحؤر مساب ةيده 5 ىلوعد لعجا نا

 تاخفن نمقف انسح ائيصا وا مهمولع تاحشر نفنائيش انملع نا اثناف ماركلا هئافلخو

 نمفانرخ ات ناو“ مُهججاهتمو مهلدس ىلع ريسلاو مهتاكب نع نمف انمدقتناو ممن انسح

 ! ىراصقلاوع مهيكحو وهف راعمربدثو مغبءادتقالاو مهعاَبَدا ةحص نع ان ريصقت واان روصق

 هءارفس مث دخالا دحاولا ةلاوه ناسحالاو لضفلاو هنملاو دمحلاب ىلوالاو لوالا نا . '
 لكبيدسا كلذ ع ظ ا هيحوةندسوع هاف ناو"

 لكك اع ٠ بحلاوءاخالاحيحضو ٠ دولا ق ةيثوو ٠ ءاعدلا بل اضو ٠ ءادثلا لي جين ةفطاع

 ينفحت او ةدعاتس 0 هلا دمو اهيلع ينثحو اهينطشن وده قعد تي ىلع يناغا م

 ! قورضنو يفورزاو نيذلا يئاوخا ةصاخ مهليب نم خا « ةفعاسما ةقطاعب

 ليقدلا ءامعلاو ضهابلا ءانعلا اذ مايقلل طاشنلاو ةّجههاحور 2 اوةفنوع اهفرشواهعبط

 هيلعاوابج امو هفيرنتلا ميفطاوعوع هليمحلا مهيدايا .شانب انا افءيشنم تسنامو

 هناحسشمنلا ىلاو ٠ ءاخالا قداصو ٠ ءافولا مييحضو . هّستيدلا ةريغااو ٠ هيما وقدصلا نم
 عيضياللاو ٠ ناسحالاو ةدوثملا يلودهئاف متاح عظعو مهئازج ال الهتممتلغرا

 ذاك اوفا مازحا

 8« نوبل همرالمو ”*٠فورألا 4ر ركام م ناتكللا تاحيص عومجم#
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